Pædagog søges til SFO i Aalborg midtby
pr. 01.08.2018
Da skolen udvider, søger vi en fast pædagog på 30 timer ugentligt med start 1. august 2018.
Stillingen omfatter både timer i skoledelen ”som en ekstra hånd” samt timer i SFO’en, ”Børnegrotten”.
Sct. Mariæ Skole er en katolsk privatskole med ca. 385 elever fordelt på 15 klasser fra 0. til
10. klasse. Skolen vægter et højt fagligt niveau kombineret med mange musiske aktiviteter.
Skolen ønsker at skabe et varmt og trygt skolemiljø baseret på et kristent livs- og menneskesyn. Se mere på skolens hjemmeside: https://sct-mariae-skole.skoleporten.dk/sp
Vi ønsker at være en faglig velfunderet og velfungerende fritidsordning, hvor vi i samarbejde
med det øvrige personale på skolen sikrer det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. Vi går
højt op i at være imødekommende og positive over for hinanden, og vores fælles mål er at
skabe nærvær, inspiration og trygge rammer for børn, forældre og kollegaer.
I hverdagen lægger vi stor vægt på at støtte op omkring børnenes fritid med fokus på både
børnene egne initiativer samt voksenstyrede aktiviteter. Centrale værdiord er for os: Fællesskab, udfordring og motivation.
Videre





forventer vi:
at du er pædagoguddannet og har høj faglighed og gode samarbejdsevner
at du som person er positiv, selvstændig, initiativrig, stabil, empatisk og udadvendt.
at du har lyst til at arbejde i et værdibaseret skolemiljø, hvor vi blandt andet vægter
mangfoldighed, nærvær, tryghed og fællesskab.
at du vil skolen og er indstillet på et engageret og positivt samarbejde med forældre,
elever og kolleger.

Vi tilbyder en fantastisk og traditionsrig skole med erfarne og hjælpsomme kolleger, positive
og dygtige elever og stor forældreopbakning.
Vi tilbyder en glad skole med både ånd og niveau!
Kort sagt:
 en arbejdsplads fyldt med glade, energiske og skønne børn
 et unikt og nært samarbejde med forældrene – og institutionsbestyrelse
 en engageret, inkluderende og stabil personalegruppe
 en arbejdsplads hvor tillid, åbenhed, humor, samarbejde og faglighed vægtes højt
Arbejdstiden er 30 timer om ugen med tiltrædelse 1. august 2018. Stillingen er omfattet af
grundlønstrin 26 samt lokalløn. Øvrige løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem BUPL og FSL.
Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.
For yderligere oplysninger, eventuelle spørgsmål og evt. ønske om rundvisning kan henvendelse rettes til SFO leder Line Gemmer på tlf. 98136003 eller pr. mail: line.gemmer@sct-mariae-skole.dk
Sct. Mariæ Skole
Valdemarsgade 14
9000 Aalborg
kontoret@sct-mariae-skole.dk
Send din ansøgning med relevante bilag mrk. ”Ny pædagog” til skolen, så den er modtaget senest fredag den 15. juni 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler umiddelbart herefter.

