Förskolan och fritidshemmet Musikanten söker en kollega med teamkänsla och hjärtat på
rätta stället!
Om du tror att lärande, delaktighet, professionellt förhållningssätt, trygghet och glädje är
viktiga byggstenar för att barn ska må bra och vara trygga så kommer du att trivas hos oss.
För oss är det även viktigt att du mår väl och känner dig som hemma tillsammans med våra
barn, kollegor och föräldrar – även när du är på jobbet!
Musikanten är ett föräldrakooperativ beläget i centrala Söderköping med närhet till skog,
friluftsbad, bio, gymnastiksal, bibliotek, busshållplats, isbana på vintern mm. Närheten till så
mycket gör att det är enkelt för oss att göra utflykter, men vi är framförallt väldigt stolta
över vår fantastiska utemiljö som bjuder in och inspirerar till mycket lek och skoj.
Vi söker nu en förskollärare som kan bidra med idéer och utveckling till vårt härliga gäng!
Som pedagog på Musikanten har du en nära och öppen kommunikation med föräldrarna,
korta beslutsvägar och stor frihet att genomföra pedagogiska visioner. Engagerade familjer
ger en uppskattande och flexibel arbetsmiljö med mycket hjärta och omtanke för
pedagogernas välmående.
Vi bedriver både förskola och fritidsverksamhet och har barn från 1 år upp till 12 år. Vi är en
liten förskola/fritidshem med små barngrupper.
Kvalifikationer: Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som förskollärare, men det är
inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person är du problemlösande och initiativtagande och har förmåga att arbeta både
självständigt och i grupp. Då du kommer ha mycket kontakt med barn, kollegor och föräldrar
är det viktigt med ett gott bemötande samt en god samarbetsförmåga. Du behöver vara
lyhörd och ha förmåga att prioritera ditt arbetssätt efter verksamhetens behov och alltid se
till barnens bästa. Arbetet kräver att du är bra på att strukturera och dokumentera ditt
pedagogiska arbete. Det är viktigt att läroplanens värdegrund genomsyrar ditt
förhållningssätt.
Tycker du om att utmana barnens, kollegornas och ditt eget tänkande ser vi gärna en
ansökan från dig!

Musikanten är en attraktiv arbetsplats som värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför
verksamheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, ev. sex månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Övrigt: Viss bilkörning kan förekomma
Vi erbjuder dig:
Fria måltider, hemlagad god mat med kvalité
Bidrag till arbetskläder
Friskvårdsbidrag
Fyra planeringsdagar per år samt möjlighet till fortbildning
En fantastisk utemiljö
En spännande, inspirerande och utvecklande arbetsplats
Trevliga och intresserade kollegor att samarbeta med
Arbete både i förskola och i fritidsverksamhet
Kontaktinformation:
Vid frågor kontakta gärna vår förskolechef Katarina Svensson på tel: 0723-63 77 43
Gå gärna in på vår hemsida: musikanten.nu och läs mer. Vi finns även på facebook:
Föräldrakooperativet Musikanten i Söderköping.
Ansökan:
Skicka in ditt CV och Personliga brev till mailadressen: musikanten@telia.com
Märk din ansökan med ”Ansökan december 2018” i ämnesraden.
Senast den 31 december önskar vi få in din ansökan. Intervjuer sker löpande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi
undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen in med din ansökan!

