Kommunen har ca. 6.000 innbyggere med sentral beliggenhet 2 mil sør for Trondheim sentrum. Kommunen ønsker å knytte til seg kreative og
positive medarbeidere med endringsvilje.
Klæbu og Trondheim kommuner har vedtatt sammenslåing og er kommet godt i gang med prosessen. Ny kommune skal være virksom fra 1.
januar 2020.
Besøk oss gjerne på www.klabu.kommune.no.

Barne-og ungdomsarbeider/Assistent
Ved Tanem barnehage har vi ledig vikariat i 100 prosent s lling som barne- og ungdomsarbeider/ assistent for perioden 1.2. - 31.7.2019.
Hovedsatsningsområde for Tanem barnehage
Små barns psykiske helse
Grønt flagg
Språk
Lek, omsorg, danning, læring
Arbeidsoppgaver
Arbeidskravene er i tråd med kravene til personalet beskrevet i Rammeplan for barnehager
Pedagogisk arbeid med enkeltbarn og barnegrupper
Jobbe med barn som har spesielle behov, individ- og gruppebasert i et systemrettet arbeid
Samarbeid med kollegaer og foreldre/foresatte
Bidra i barnehagens faglige utvikling
Praktisk arbeid knyttet til barnehagens hverdagsaktiviteter
Lek og aktiviteter sammen med barn ute og inne
Kvaliﬁkasjoner
Fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider
Relevant erfaring fra arbeide i barnehage kan kompensere for formell utdanning
Gode norskkunnskaper
Personlige egenskaper
Evne til å bygge gode relasjoner i samspill med enkeltbarn
Gode samarbeidsevner, lytte og evne til å bli veiledet
Evne til å arbeide selvstendig
Du må trives ute med oppgaver knyttet friluftsliv
Annet:
For å kunne vurdere fortrinnsrett til stillingen, ber vi søker om å opplyse dette i søknaden.
Gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsettingsdato kan avtales.
Vi tilbyr:
Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov og avtaleverk, og kommunens personalpolitiske retningslinjer.
Pensjons- og forsikringsordninger i henhold til Hovedtariffavtalen
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Gunhild Auset
tlf. 951 48 548 elle pr. e.post til gunhild.auset@klabu.kommune.no
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