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Trunderup, den 10. marts 2021 

 

Er du den pædagog vi mangler til vores dejlige børnehave?  

Da vi har stor tilgang til vores dejlige børnehave, søger vi en fagligt dygtig og rummelig pædagog, 
der elsker at være sammen med børn. Stillingen er fast og som udgangspunktet på 37 timer, og vi 
har brug for dig pr. 1/4 2021 eller senest 1/5 2021.  

Er du frisk og glad og har du mod på at være med til at præge en børnehave i rivende udvikling, så 
skal du læse med her.  

Trunderup Børnehave- og sfo hører sammen med Trunderup Friskole, som vi har et tæt 
samarbejde med. Børnehaven er normeret til 44 børn, i Sfo’en er der ca. 30 børn og i skolen går 
der pt 90 børn.  Vi ligger på landet i grønne omgivelser med gode udearealer og tilbyder et 
overskueligt og trygt miljø med nærhed og tætte relationer. Vi er sammen i en glad atmosfære 
med plads til udfordringer og fordybelse, hvor børnene er i centrum. Vi dyrker et omfattende og 
reelt forældresamarbejde og det forpligtende fællesskab. Vi ligger tæt på Odense-Svendborg 
motorvejen, 2 min fra afkørslen.  

Vi står og mangler en person, der kan byde ind med noget initiativ, faglighed og fysiske 
aktiviteter og gerne en, der har mod på at arbejde med indsatsplaner, iagttagelser mm.  Vi tager 
det som en selvfølge, at du er bekendt med de nye styrkede læreplaner. 

Vi ønsker en person der:  

● Er god til at skabe kontakt og synes at børn er fantastiske  

● Har masser af gåpåmod og initiativ  

● Bringer god stemning med ind til sine kolleger  

● Har humor  

● Er mødestabil  

Vi tilbyder:  

● En masse dejlige, sjove og søde børn  

● En institution i udvikling  

● En arbejdsplads der ser muligheder i stedet for begrænsninger  

● Gode kolleger i både skole og børnehave  

● Et tæt samarbejde, hvor børn, forældre og personale vil hinanden  

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og finde ud af, hvorfor det lige netop er dig, vi skal 
have som vores nye kollega.  

Du er er velkommen til at ringe for flere oplysninger, eller for aftale om besøg. Du skal sende din 
ansøgning samlet i en pdf-fil til tbh@trundfri.dk mærket “ansøgning pædagog”, så vi har den 
senest onsdag d. 24. marts kl. 12.00.  
 

 

Med venlig hilsen 

Trunderup Friskole og Børnehave 
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