
 
 

 

AKTIV PÆDAGOG MED STORT ENGAGEMENT SØGES TIL HOBITTEN’S BØRNEHAVE 

Uddannet pædagog søges med tiltrædelse 1. november eller evt. før. 

Hvis du er en god og aktiv igangsætter med interesse og evner indenfor bevægelse og udeliv, og du tillige 

er i besiddelse af de fleste af nedenstående kompetencer, skal du ikke tøve med at sende os din ansøgning. 

Vi ser meget gerne at du besøger os – ring og aftal en tid med vores leder. 

Om dig 

• En glad energi og et smittende engagement i arbejdet med børnene 

• Forstår at møde børn på en omsorgsfuld og anerkendende måde 

• Tager ansvar, er tydelig og bidrager til udvikling i pædagogiske læringsmiljøer 

• Er aktiv med børnene – leger på legepladsen, er nysgerrig og går på opdagelse med børnene osv. 

• Evner til at skabe klar struktur i aktiviteterne omkring dig 

• Blik for og vilje til et givende samarbejde med gode kolleger 

• Forståelse for at skabe en god og anerkendende forældrekontakt 

• Fleksibel og mødestabil 

Kendskab til brug af Kompetencehjulet, arbejde med LP-modellen og flair for anvendelse af IT vil være en 

stor fordel. 

Vi tilbyder 

• en fast stilling på minimum 30 timer ugentligt i en selvejende institution med udstrakte 

frihedsgrader og gode arbejdsvilkår. 

• løn efter overenskomst og forhåndsaftaler. 

Ansøgning med CV og relevante bilag bedes fremsendt på mail til vores leder Berit Westi på 

berit.westi@hobitten-frie.dk senest mandag, den 9. september. Ansættelsessamtaler afholdes den 23. 

september.  

Hobitten er en selvejende institution tilknyttet SPIA (et privatejet administrationsselskab for selvejende og private 

institutioner). Vi bor i Gørlev i Kalundborg kommune, og er en lille institution med 40 børn, der hylder tryghed og 

nærhed i hverdagen.  

Vi er en bevægelsesinstitution certificeret af DGI, og vi har en fast struktur med blandt andet turgrupper, 

musikgrupper og førskolegrupper.  

Vi arbejder med Kompetencehjulet, LP-modellen og KLAR-pædagogik. Vi er aldersopdelt med to stuer, en ekstra 

stue til vores mange aktiviteter og en stor legeplads med masser af udfordringer til gavn for børnenes motoriske 

udvikling.  

Hobitten indeholder desuden ”Lillebitten”, der fungerer som gæstehjem for børnene hos vores 12 dagplejere. Læs 

mere om os på www.hobitten-frie.dk  
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