Kombineret SFO-leder og leder af 0. kl. søges på fuld tid pr. 1. april!
Har du lyst til at være en del af en velfungerende friskole i vækst? Så er det måske dig, vi har
brug for!
Vilsted Friskole blev grundlagt i 1963 og har rødder i den grundtvig/koldske skoletradition. Vi er en
velfungerende friskole med 12 ansatte (6 lærere, 3 pædagogiske medarbejdere i SFO’en, 1 sekretær,
1 pedel, 1 skoleleder) og p.t. 97 elever i 0.-8. klasse, 56 af dem er tilknyttet SFO’en. Skolens elevtal
er stigende, idet vi har flere børn på venteliste og en stor 0. kl. på vej.
Jobbeskrivelse:
Fra 1. april og frem til sommerferien skal du være leder af vores SFO. Derudover skal du varetage
opgaven med vores miniSFO’er, dvs. de børn, som begynder i 0. klasse til august, og som fra 1.
april går i ”før-skole” hos os.
Fra 1. august skal du fortsat være leder af SFO’en, og du skal derudover undervise og være
klasselærer i 0. klasse.
Der er tale om en fast stilling.
Vi forventer af dig, at du
- er uddannet pædagog.
- ser samarbejde med kolleger og forældre som en positiv nødvendighed.
- er initiativrig.
- er god til at se muligheder og finde løsninger.
- er fleksibel og har humor.
Vi kan tilbyde
En supergod arbejdsplads, hvor hverdagen summer af engagement og arbejdsglæde. Vi har en flok
tillidsfulde, glade børn og sidst, men ikke mindst har vi en rigtig god forældregruppe, som støtter op
om skolen og de initiativer, der kommer herfra.
Hvis du gerne vil høre nærmere om stillingen, kan du kontakte skolebestyrelsesformand Bente
Kjærgaard (tlf. 22380190) eller skoleleder Sonja Abrahamsen på (tlf. 53302562).
Ansøgning sendes til Vilsted Friskole, Troldbjergvej 4 Vilsted, 9670 Løgstør mærket ”Ansøgning”.
Ansøgningsfristen er mandag d. 8. februar kl. 12.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i
uge 7. Vi ser gerne, at du forud for din ansøgning aflægger besøg på skolen.

