
 
Leder til Gribskov Naturbørnehave og Vuggestue 

Vi søger en dygtig og engageret leder til vores dejlige institution. Du er nysgerrig på og 
motiveret af at arbejde med mennesker i alle størrelser i en privat integreret institution med 
stærke værdier med natur og fællesskab som de vigtigste.  

Om institutionen 
Gribskov Naturbørnehave og Vuggestue er en privat institution i det naturskønne Mårum. 
Her har vi én af Danmarks største og ældste skove som nabo, og naturen danner grundlag for 
alt, hvad vi foretager os. Vi bruger rigtig meget tid ude hele året, og dyreholdet, bålhuset og 
urtehaven danner rammerne om mange skønne aktiviteter. Det er en integreret institution 
med en børnehave til 45 børn og vuggestue til 20 børn. Vi lægger vægt på at skabe et trygt 
miljø, hvor fællesskab og kammeratskab, danner rammen for børnenes udvikling. 

Kvalifikationer 

• Du er uddannet pædagog med ledelseserfaring, gerne relevant lederuddannelse. 

• Du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt.  

• Du arbejder struktureret med administrative opgaver og har god økonomisk forståelse. 

• Du er fortrolig med brugen af diverse IT-udstyr, PC, IPAD, herunder redigering af 

hjemmeside. 

 

Personlige egenskaber 

• Du er empatisk, arbejder struktureret og har et godt drive.  

• Du formår at sætte en klar retning og er en inspirerende og god sparringspartner både 

for personalet, bestyrelsen og forældrene.  

• Du formår at skabe en positiv sammenhæng mellem mål, værdier og dagligdag. 

• Du skaber trygge rammer ved at bringe medarbejdernes kompetencer i spil gennem 

tillid, dialog, inddragelse og anerkendelse. 

• Du er god til at bevare overblikket og kan holde mange bolde i luften på en gang. 

Ansvarsområder 

Som leder i Gribskov Naturbørnehave og Vuggestue har du det overordnede ansvar for den 

pædagogiske, økonomiske og administrative ledelse. Det vil ske i tæt samarbejde med 

institutionsbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for institutionen og som bliver din 

kommende arbejdsgiver og sparringspartner og en koordinator for henholdsvis vuggestuen 

og børnehaven. Du skal lede en erfaren personalegruppe med stærke værdier, der sætter en 

ære i at møde børnene, hvor de er, og som er vant til at løfte i flok.  

Løn og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.  

 

Ansøgningsfrist og tiltrædelse 

Send din ansøgning med CV og relevante bilag til IB@Gribskovnatur.dk. Fristen for 

modtagelse af ansøgning er den 18. januar 2021.  

 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 3 og 4 i januar 2021. 
 
Tiltrædelse: snarest muligt. 
 

mailto:IB@Gribskovnatur.dk


 
Straffe- og Børneattest 
Vi indhenter både straffe- og børneattest. 
 
Kontakt 
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte formand for 
institutionsbestyrelsen, Rikke Dybvad, på telefon 2045 3486. 
 
 
 


