Returadresse
Ringkøbing Skole
Rindumvej 1, 6950 Ringkøbing

Telefon

Ringkøbing Skole søger pædagogmedhjælpere
til SFO og juniorklub

99 74 25 00
E-post

ringkobingskole@rksk.dk
Hjemmeside

ringkobingskole.skoleporten.dk
Dato

9. oktober 2017

Fra 1. november 2017 eller snarest derefter søger skolen en pædagogmedhjælper i 25 timer pr. uge til
SFO og en pædagogmedhjælper i 20 timer pr. uge til juniorklub
Du kan se frem til et job på en teambaseret arbejdsplads med:
•
•
•
•

en stor grad af selvstændighed
en høj faglighed
fokus på inklusion og forandringsparathed
et godt arbejdsklima

Vi søger pædagogmedhjælpere:
•
•
•
•

•

evt. med erfaring fra børnegruppen i SFO – alderen og i juniorklubalderen.
der har lyst til og erfaring med idræt og udendørsaktiviteter.
der har lyst til at arbejde med inklusion og fællesskaber
der ser en udfordring i at løse opgaverne og samtidig være med til at bidrage til et
arbejdsmiljø, hvor respekt, ansvarlighed og en sund nysgerrig holdning til egen og andres
praksis øger betingelserne for faglig udvikling
der evt. kan spille på et instrument

Vi forventer, du:
• har lyst til i et tæt teamsamarbejde at have særlig fokus på tværfagligt samarbejde
• har evnen til i samarbejde med teamet at se og søge de bedste løsninger
• har evnen til i en travl hverdag at være omstillingsparat og fleksibel
• er selvstændig, ansvarlig og initiativrig
• bidrager med glæde og entusiasme til gavn for alle på Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommune modtager ansøgninger elektronisk via www.job.rksk.dk.
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen ”Send ansøgning” nedenunder selve
stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.
Ansøgningen skal være modtaget senest mandag den 23. oktober 2017 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 30. oktober 2017 fra kl. 14.30.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ønskes der yderligere oplysninger om stillingerne, kan Afd.leder Dorthe Balle kontaktes på tlf.
21280730

