Annons Förskolechef Klippan

Datum: 2018-11-14

Är det Dig vi söker till tjänsten som förskolechef till vår förskola Klippan i Lekeryd?
Som förskolechef leder och utvecklar du systematiskt vår verksamhet tillsammans med övrig
personal där du har ett tydligt pedagogiskt ansvar och ledarskap. Du ansvar också för organisation,
daglig verksamhet, budget och personal.
Lekeryd är ett växande samhälle ca:15km utanför Jönköping där många barnfamiljer väljer att bo.
Klippan är en förskola med kristen profil där Lekeryds Missionsförsamling står som huvudman.
Församlingen har stor del i samhället med en stor barn- och ungdomsverksamhet som vi är mycket
glada över.
På Klippan finns idag två avdelningar med sammanlagt 28 barn inskrivna. I personalgruppen har vi
både utbildade förskollärare samt barnskötare som samverkar kring arbetet i barngruppen. Förskolan
har ett eget kök och en egen kokerska som lagar merparten av all mat från grunden och har en
självklar del i det gemensamma arbetslaget. Förskolan som är sambyggd med kyrkan har bra lokaler
som nu också håller på att byggas ut. Direkt utanför finns gård med bra lekmöjligheter och
promenadavstånd till skog, idrottsplats, skola och affär.
Klippan som startade 1995 har en självklar plats i vårt samhälle och församling. Det finns mycket som
vi är stolta över i vår verksamhet som vi vill bevara men det finns också områden som vi behöver
utveckla för att kunna bli bättre. Är du kanske den personen vi söker?
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning för tjänsten samt själv har en kristen livssyn där
du vill låta barnen ta del av vår kristna tro och gemenskap. Erfarenhet av pedagogiskt arbete i
arbetsledande ställning samt rektorsutbildning eller annan likvärdig vidareutbildning är meriterande.
Du vill driva utvecklingsfrågor utifrån läroplanens intentioner och behovet på Klippan, är engagerad,
strukturerad och förtroendeskapande. I ditt ledarskap får du medarbetarna att växa genom att stödja
och utmana dem. Du är också en stark ledare med tydlig kommunikation där du skapar en delaktighet
och ett engagerande arbetsklimat där hela personalstyrkan arbetar tillsammans mot gemensamma
mål. Som person är du positiv, kommunikativ, lyhörd, inkluderande, initiativrik och har förmågan att
fatta nödvändiga beslut och ta ansvar för verksamheten.
Tjänsten som förskolechef avser 50% där det också kan finnas möjlighet till komplettering av
tjänstegrad i barngruppen om så önskas. Tillträde för tjänsten är så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan i form av CV och Personligt brev till församlingen via mail:
rekrytering@lekerydsmissionskyrka.se
Rekryteringsprocessen med intervjuer och ev anställning sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Mer information om oss hittar du också på:
Förskolan Klippans hemsida: http://www.forskoleinfo.com/klippan/
Församlingens hemsida: https://www.lekerydsmissionskyrka.com/
Vid frågor kontaktar du oss på följande sätt:
Ordförande förskolekommittén, Björnåke Sevefelt Tel: 070-389 25 29
Ordförande församlingen, David Wistingsgård Tel: 072-700 75 79
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