
 
Pædagog til Gribskov Naturbørnehave og Vuggestue 

Vil du være vores nye kollega? Vi søger en dygtig og engageret 32-37 timers pædagog til 
vores dejlige institution til en 6 måneders tidsbegrænset stilling evt. med mulighed for 
forlængelse med tiltræden hurtigst muligt.  

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. 

Gribskov Naturbørnehave og Vuggestue er en arbejdsplads med mange ressourcer i form af 
en meget høj faglighed, en aktiv bestyrelse og en forældregruppe, som i samarbejde med 
personalet, arbejder for at skabe de bedste vilkår for børnene. 

Kvalifikationer og personlige egenskaber 

• Du er uddannet pædagog og motiveres af at arbejde med børn i alderen 0-6 år. 

• Du er nærværende, positiv og inkluderende af natur. 

• Du ser udfordringer i stedet for begrænsninger, og har lyst til og mod på nytænkning og 

udvikling. 

• Du trives med at arbejde både struktureret og planlagt samt spontant og 
situationsbestemt.  

• Du er engageret, ansvarsbevidst og initiativrig i forhold til samværet med børnene. 

• Du arbejder med hoved, hjerte og hænder. 

• Du trives i naturen og kan lide at bruge den som et redskab i det pædagogiske arbejde. 

• Du har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med vuggestuens og børnehavens øvrige 

medarbejdere, bestyrelsen og børnenes forældre. 

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

• Du formår at omsætte institutionens læreplaner ud fra dagtilbudsloven til daglig aktivitet 

samt planlægge, udføre og evaluere pædagogiske forløb med udgangspunkt i den aktuelle 

børnegruppe og institutionens pædagogiske målsætninger. 

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.  

Vi holder ansættelsessamtaler løbende. 

 

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. 
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