Nykøbing F. Realskole søger pædagog til Fritidsafdelingen.
Vi søger en omsorgsfuld, dedikeret og livsglad medarbejder, der brænder for at indgå i vores
team, der p.t. består af 10 personer.
”Smørhullet” er en SFO med 173 børn fra 0. – 3. kl., der har til huse i egne bygninger.
Åbningstiden er på skoledage 6.30-8.00 og 13.30-17.00 (fredag 11.30-16.30)
Fra 1. april til 30. juni er der førskolebørn. Åbningstiden i denne periode vil være 6.30-17.00
(fredag 16.30)
Vores klubtilbud for 4. – 6. kl. fungerer som en selvstændig enhed, men i tæt samarbejde
med SFO. Åbningstiden er mandag –fredag 13.30-16.00
Du skal kunne tage ansvar, kunne igangsætte aktiviteter og kunne arbejde selvstændigt. Du
skal varetage rollen som kontaktpædagog for en klasse, hvilket indebærer et tæt samarbejde
omkring det enkelte barn med forældre, lærere og øvrige pædagoger.
Du skal have lyst til kompetenceudvikling og være bidragende til den pædagogiske udvikling
i teamet.
Vores fritidsafdelingen, som er kendt for at have et trygt og godt arbejdsmiljø, består af en
personalegruppe hvor der er plads til forskellighed, og hvor der er respekt for hinandens
forskellige kompetencer og interesseområder.
Du vil møde veluddannede kolleger med erfaring og engagement, som vægter trivsel,
udvikling og samarbejde højt, både i forhold til teamet, kolleger, forældre og børn.
Du skal være i stand til at udvise humor, energi og initiativ. Du skal kunne håndtere mange
forskellige arbejdsopgaver og kunne udvise fleksibilitet. Opgaverne kan, ud over dit arbejde i
fritidsdelen, også handle om støttefunktionsopgaver – trivselsarbejde i skoletiden og
undervisning i indskolingen.
Stillingen er til besættelse pr. 6. august 2018. Du vil blive ansat efter årsnorm med en
gennemsnitlig arbejdsuge på 30 timer.
I perioden 1/4 – 30/6, samt i nogle af skoleferieugerne, vil det ugentlige timetal være højere
end de øvrige arbejdsuger.
Løn og ansættelsesvilkår sker efter overenskomst mellem Danmarks privatskoleforening og
BUPL samt evt. FGL.
Ansættelse ved Nyk. F. Realskole forudsætter en ren børne- og straffeattest.
Du kan læse mere om Nyk. F. Realskoles TSS, SFO og KLUB på hjemmesiden
www.nykfrealskole.dk
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder af fritidsafdelingen
Marianne Gad på tlf. 54 85 80 16 eller 28 26 98 35
Ansøgningsfrist: 17/6-2018
Samtalerne forventes afholdt 26/6-2018
Ansøgning vedhæftet relevante papirer mailes til:
SFO@nykfrealskole.dk – titel ”pædagog”
Vi skal ifølge den nye persondataforordning gøre opmærksom på, at de personfølsomme oplysninger vi
modtager, i forbindelse med ansøgning, opbevares frem til 30. juni 2018 hvorefter de vil blive slettet.

