Ullstorps Förskola - Kungälv
Tallbackens förkola & Ullstorps förskola ägs och drivs i fristående regi. Ullstorps förskola
startar i nyrenoverade lokaler 2018-07-01 i Ullstorp i Kungälv.

Tallbackens förskola & Ullstorps Förskola söker

FÖRSKOLELÄRARE och BARNSKÖTARE
Vi söker förskollärare och barnskötare på heltid till båda förskolorna i Ullstorps förskola med
start 2018-07-01, till Tallbackens förskola med start 2018-02-01. Vi söker dig med
förskollärar-, eller barnskötarutbildning som har god insikt i förskolans uppdrag en god
pedagogisk kompetens, samt förmåga att skapa engagemang och arbetsglädje. Vi söker dig
som vill vara med och utveckla vår heldagsverksamhet med stora möjligheter att påverka
och driva utvecklingsfrågor. Har du kunskap inom IKT, utepedagogik samt har goda
kunskaper kring att jobba utifrån Reggio Emilia filosofin är detta meriterande. Vi vill att du har
empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt
för att kunna lyssna, uppmuntra och utmana dem att utvecklas vidare mot målen. Det
viktigaste är att du är en god pedagogisk ledare för att kunna leda barngruppen.
KVALIFIKATIONER FÖRSKOLLÄRARE:
Förskollärare 100% med start:
Ullstorps förskola: 2018-07-01
Tallbackens förskola: 2018-02-01
Goda data kunskaper
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Goda kunskaper i dokumentation
KVALIFIKATIONER BARNSKÖTARE:
Barnskötare 100% med start
Ullstorps förskola: 2018-07-01
Tallbackens förskola: 2018-02-01
Goda data kunskaper
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Goda kunskaper i dokumentation - meriterande
ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna är det vanligt förekommande på en förskola såsom planering, systematisk
dokumentation, föräldrasamverkan, allt enl. Lpfö 98/10 nya riktlinjer. Personalen arbetar med
alla åldrar, då man vissa år följer barnen till de olika hemvisterna.
ANSTÄLLNINGSFORM
Förskollärare – tillsvidareanställning 100%
Barnskötare – tillsvidareanställning 100% samt vikariat för grav. ledig 1 år
Ansökan skickas senast den 31 januari 2018

jessica.f.petersson@telia.com
Kontaktperson:
Verksamhetschef:
Jessica Falk Petersson
Tele: 0303-77 10 70 eller
Mobil 0706-09 50 34

