
 
 

 

Lørslev Friskoles børnehave Mariehuset søger 
2 pædagoger, hver på 30 timer, med start snarest muligt. 

 

Hvem er vi?  
Børnehaven Mariehuset er en mindre privat børnehave, som har fælles ledelse med Lørslev 
Friskole. Vi er normeret til 44 børn i alderen 2,10 år og op til 6 år.  
Vi er en naturinstitution med egen dyregård. Vores hverdag er derfor præget af udeliv; hvor natur, 
leg og dyr fylder meget.  
For yderligere oplysninger om Børnehaven Mariehuset, henviser vi til hjemmesiden og vores 
facebookprofil.  
 

Vi kan tilbyde: 
• En arbejdsplads der vægter det gode arbejdsmiljø højt. 

• Et job i en mindre privat institution i et aktivt lokalsamfund.  

• Vi vægter samarbejde, omsorg, tryghed og anerkendelse højt.  

• Vi giver plads til initiativ, udvikling, nytænkning og frihed til at udforske.  

Vi søger en pædagog der:   
• Er nærværende og i øjenhøjde med børnene.  

• Har gode samarbejdsevner og et positivt sind.  

• Kan og vil involvere sig. 

• Har lyst til at arbejde ude året rundt og kan bidrage til udviklingen af vores dyregård og udeprofil. 

• Er medskaber af et godt samarbejde med forældre, kollegaer og bestyrelse.  

• Åben, hjertevarm og tør ”give noget af sig selv”.  

• Er stabil, fleksibel og omstillingsparat.  

Kan du se dig selv som en del af vores børnehave, og vil du vide mere, så kontakt børnehaveleder 
Marie Møller tlf. 60 16 50 10.   
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med BUPL.   
Forud for ansættelse indhentes straffe- og børneattest.  

I forbindelse med persondataforordningen ønsker vi at gøre ansøgere opmærksomme på følgende 
proces: ved din fremsendelse af ansøgning og bilag, giver du samtidig dit samtykke til, at Lørslev 
Friskole & Børnecenter må opbevare dine data i rekrutteringsperioden (max 3 måneder efter 
ansøgningsfrist), herefter slettes alle data, med mindre andet aftales. 

Ansøgningsfrist er den 24.01.2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 5 og 6.  
Ansættelsesdato vil være snarest muligt. 
 
Ansøgning, CV og relevante bilag skal fremsendes elektronisk til job@loerslevfriskole.dk   
Såfremt du ikke har hørt fra os inden d.  1. marts, er stillingerne besat til anden side.   
 
Vi glæder os til at høre fra dig!   
 
 


