
Vuggestue søger en dygtig pædagog/medhjælper. 

Da vores pædagog gennem mange år, har søgt nye 

udfordringer, kan vi ansætte en pædagog eller medhjælper. 

Pinsekirkens børnehave og vuggestue søger en vuggestue 

person som kan kende sig selv i følgende: 

*Du er pædagog eller medhjælper. Gerne med erfaring fra 

vuggestue verden. 

*Du er rar at være sammen med og en ukompliceret 

personlighed 

*Du vil formidle børnebibel historier til vores børn 

*Du vil kunne skabe en tryg hverdag blandt de ældste 

vuggestuebørn 

*Du vil arbejde med læreplans temaer og sætte passende 

faglige udfordringer igang til vores vuggestuegruppe. 

*Du har et menneskesyn som er foreneligt med vores og 

derfor kan sige at barnet er værdifuldt og at barnet skal 

opleve dette midt i en travl hverdag. 

*Du har en tydelig kristen profil, men også er rummelig i 

forhold til andre livsopfattelser. 

Læs om os på vores hjemmeside. 

Pinsekirkens Børnehave blev oprettet i 1995 og i 2020 

oprettede vi en vuggestue. 

Vi vægter nærvær, trygge rammer, at alle kender alle og alle 

tager fælles ansvar. 

Vi har en velfungerende personalegruppe, med en travl 

hverdag. 

Fagligt arbejder vi i hverdagen med læreplans temaer og 

udarbejder DPU på alle børn mindst 1 gang pr år. 

Vi tilbyder: 

*Et velfungerende hus, hvor det enkelte personale trives og 

bliver værdsat. 

*Vi er to små huse på samme adresse.  

En vuggestue med mellem 16-23 vuggestuebørn. 

En børnehave med 48 børn. 

*Kurser med ny viden hvert år. 

*God personalegruppe som med smil arbejder hårdt hver dag 

Ansøgningen sendes til: helena@pinsekirkensbornehave.dk 

 

PINSEKIRKENS 
BØRNEHAVE OG 
VUGGESTUE SØGER 
VUGGESTUE PÆDAGOG/ 
MEDHJÆLPER 
 
MÅLSÆTNING 
Vi søger en vuggestuepædagog 

med hjerte for børn, med tydelig 

og ukompliceret personlighed, med 

livs- og menneskesyn som 

folkekirken og med høj faglighed. 

VUGGESTUEPÆDAGOG SØGES 
ELLER DYGTIG MEDHJÆLPER. 

VIGTIGE OPLYSNINGER 
Bjarkesgade 2, 6700  Esbjerg. 

75 45 49 89 eller  

Helena 40 47 19 71. 

 Helena@pinsekirkensbornehave.dk 

For yderligere info ring til Helena, 

som er leder i Pinsekirkens 

Børnehave og vuggestue. 

Antal timer mellem 30-37 timer pr 

uge. Vi opfylder dine ønsker. 

 

Ansættes pr. 1-4-23 eller snarest 

derefter. 

Ansøgningsfrist er: 10-3-23. Dog vil 

vi løbende kalde til samtale og 

ansætte den rette kandidat. 

Løn efter overenskomst mellem 

DLO/Bupl for private børnehaver. 

Vi har god løn og pensionsordning. 
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