Fritidspedagog 60-80%
Österledskyrkans Fritids söker en ny medarbetare till ett glatt gäng!
Vi söker en person som engagerar och inspirerar barnen till att ha en givande
fritid. Du som söker är en glad och positiv person som ser vad som behövs göras
och är inte rädd för att "hugga i". Du ser dig själv som en lagspelare, vill vara en
del av arbetsgruppen och delaktig i verksamhetens utveckling framåt. Vi ser
gärna att du har erfarenhet av att självständigt leda och inspirera grupper, samt
gillar sport och lek. Då vi vistas mycket utomhus bör du uppskatta att vara ute
i naturen

Din profil
Utbildning
KRAV
Eftergymnasial utbildning två år eller längre
MERITERANDE
Pedagogik och lärarutbildning

Kompetenser
KRAV
Fritidspedagogexamen
MERITERANDE
Fritidspedagogik
Lärarexamen
Lärarexamen - fritidshem, grundskolans tid. år
Förskollärarexamen

Språk
KRAV
Svenska

Arbetslivserfarenhet
MERITERANDE
Lärare i fritidshem / Fritidspedagog:2-4 års erfarenhet

Dina arbetsuppgifter
Du är med i barngruppen och leder tillsammans med dina kollegor aktiviteterna
på fritids. Du deltar aktivt i att utveckla verksamheten till att nå nya mål.

Anställningsvillkor
Tjänstens är en tillsvidareanställning med omfattning 60-80%. Omfattningen
bestäms efter sökandes kompetens och önskemål.

Om arbetsplatsen
Österledskyrkans Fritids är ett fristående fritidshem som funnits i 25 år och
ligger i Gamla Uppsala. Vi är ett mindre fritids med ett 60-tal platser för
barn mellan 6-12 år fördelat på en yngre och en äldre avdelning.
Verksamheten bedrivs med kommunala bidrag och efter gällande
styrdokument för fritidshem. Av kyrkan hyr vi stora lokaler på ca 300 kvm
som vi förfogar över under vardagarna. Vi erbjuder en god omsorg med ett
rikt utbud på aktiviteter både när det gäller kvalitet och kvantitet.
Österledskyrkans Fritids som arbetsplats erbjuder personalen goda
möjligheter till att driva ett fritids där barnet och dess utveckling sätts i
fokus.

Ansökan
Skicka din ansökan via epost till thomas.jansson@osterledskyrkan.se
Bifoga personligt brev och CV
Sök jobbet senast 15 maj 2017

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
Thomas Jansson, Verksamhetsansvarig
thomas.jansson@osterledskyrkan.se
tel.018-32 83 07

Adress
Regins Väg 1 Uppsala

Postadress
Österledskyrkans Fritids
REGINS VÄG 1
75440 UPPSALA

