
  

Vi søger en pædagog der blandt andet:  

 

• brænder for sin faglighed, nærvær og har en god evne til at 

formulere sig, både mundtligt og skriftligt.  

• er tydelig og struktureret i sit pædagogiske virke 

• kan støtte op om gode og udviklende læringsmiljøer, med 

udgangspunkt i børnene   

• er fagligt bevidst og nysgerrig 

• kan udvise initiativ og arbejde selvstændigt 

• har interesse for natur og udeliv, evt. varetage en udegruppe  

• nyder at være aktiv sammen med børnene både ude og inde 

ved bålet og i musikken.  

• vægter og evner samarbejdet med forældre og kollegaer højt.  

 

   Vi kan tilbyde:  

 

• mulighed for at bidrage til de fremadrettede pædagogiske tiltag ift. børnenes udvikling.  

• en spændende arbejdsplads med en gruppe dygtige og dedikerede kollegaer. 

• en arbejdsplads hvor tillid, åbenhed, humor, samarbejde og faglighed vægtes højt. 

 

 

Vi søger pædagogisk assistenter eller medhjælpere i vores børnehave på 

mellem 30 og 35 timer.  

Vi søger en ansvarsbevidst, initiativrig og igangsættende person der ønsker 

at udvikle sig og indgå i et samarbejde med en personalegruppe der 

forventer at du bliver en del af holdet.  

Vi glæder os til at se hvilke spidskompetencer netop du besidder og hvordan 

vi kan få dem i spil vores hverdag. Så nyder du at være sammen med børn 

og giver det dig energi, så send os en ansøgning eller ring og hør nærmere. 

 

 

Ansøgerne må være i overensstemmelse med skolens kristne holdning og aktivt arbejde for denne. 

I ansøgningen må du gerne skrive, hvorfor du netop gerne vil arbejde i en kristen børnehave. 

 

Oplysninger og ansøgning (pr. mail) til skoleleder Thorkild Bjerregaard senest 12.11.2021. (Tlf. 24 45 61 97) 

Du kan også søge flere oplysninger hos afdelingslederen for pædagogafdelingen 

Christian Laugesen, tlf. 24 85 09 69. 

Midtjyllands kristne børnehave og vuggestue  

Brændgårdvej 4, 7400 Herning, 

TB@mkf.dk. – www.mkf.dk. 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem BUPL og FKF.  
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