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DII Holmetræet

LEDER TIL HOLMETRÆET
Har du lyst til at være en del af et stærkt lederteam, der arbejder som et professionelt læringsfællesskab? Hvor vi sammen tager ansvar for helheden og drager nytte af vores forskellige kompetencer og interesser? Er du en tydelig og samlende pædagogisk leder, der kan stå
i spidsen for en stor institution med kerneopgaven i fokus, – og leder du via fair og gennemsigtige processer? Så tilbyder vi et meningsfyldt lederjob med gode muligheder for faglig og
personlig udvikling.
VI TILBYDER
•
•
•
•

En stor afdeling med vuggestue og børnehave med henholdsvis 36 og 60 skønne børn fordelt på to huse
20 motiverede og engagerede medarbejdere - nye/unge og ældre, med lyst til at videreudvikle Holmetræet
En lederstilling med fokus på udmøntning af ledelse tæt på pædagogisk praksis
En arbejdsplads som lægger vægt på tydelig rammesætning og pædagogfaglig ledelse via anerkendende og
inddragende processer
• Faglig og kollegial sparring blandt lederkolleger i Holme-Rundhøj Dagtilbud
• En aktiv og engageret forældregruppe med stort overskud
• En lederstilling med fuld ledelsestid

ANSVARSOMRÅDE OG OPGAVER
Din primære opgave er den daglige ledelse af medarbejderne, ansvaret for det pædagogiske arbejde i afdelingen og samarbejdet med forældre og forældreråd. Ansvaret omfatter sikring af de bedst mulige forudsætninger
for det pædagogiske arbejde med børnene, klare mål, organisering af arbejdet og faglig sparring med medarbejderne. Stillingen indebærer samtidig administrativ drift af afdelingen.
Du refererer til dagtilbudslederen (som er konstitueret frem til april 2019) og indgår i dagtilbuddets lederteam.

VI SØGER EN PÆDAGOGISK LEDER, SOM
•
•
•
•
•
•

Arbejder for en stærk, samlet pædagogisk praksis med samarbejde om kerneopgaven
Sikrer god ledelse tæt på med fokus på tillid, feedback og sparring
Sætter tydelige rammer og retning, skaber overblik og struktur i hverdagen
Kommunikerer klart og professionelt anerkendende
Er ambitiøs omkring det faglige niveau i Holmetræet; er nysgerrig og stiller krav med tilpas forstyrrelse
Omsætter den politiske dagsorden til pædagogisk praksis, så det giver mening lokalt, og med fokus på vilkårs- og mulighedsrum
• Er synlig i hverdagen og går forrest som rollemodel og kulturbærer
• Tager medansvar for hele dagtilbuddets ledelse og udvikling

OM HOLMETRÆET
Holmetræets vuggestue og børnehave ligger ved siden af hinanden i to separate bygninger. Som pædagogisk
leder er du synlig i hverdagen blandt børn og medarbejdere i begge huse. Du råder over en arbejdsplads og et
skrivebord begge steder.
I Holmetræet og dagtilbuddet arbejder vi ud fra Aarhus Kommunes tre værdier: Troværdighed, Engagement og
Respekt, og som pædagogisk leder sikrer du, at børnene, deres trivsel og udvikling er omdrejningspunktet for
alt, hvad vi gør.

Holmetræets seneste leder har været i institutionen ganske kort, hvilket har påvirket nogen af afdelingens
medarbejdere. Nu glæder vi os til at byde vores nye leder velkommen og samarbejde om kerneopgaven og udviklingen af Holmetræet.

HOLME-RUNDHØJ DAGTILBUD
Dagtilbuddet er et af Aarhus Kommunes større dagtilbud med otte afdelinger og en dagpleje under dagtilbudslederen.
I dagtilbuddet medvirker du til arbejdet med den lokale udviklingsplan og opfølgning på resultater, sammenhængskraft og ressourceanvendelse. Du medvirker til, at kompetencer hos pædagogiske ledere og medarbejdere på tværs af afdelingerne anvendes bedst muligt og du bidrager til at skabe sammenhæng og samarbejde
om lokaldistriktets tilbud på 0-18-årsområdet.
Lederteamet er en god blanding af erfarne og nyere pædagogiske ledere. I vores samspil lægger vi vægt på at
støtte, sparre og udfordre hinanden, så vi udvikler os og trives i lederrollen. Som ny leder i dagtilbuddet får du
tilbudt en ledermentor.

DIN BAGGRUND
•
•
•
•
•

Pædagogisk uddannelse
Ledererfaring en fordel – alternativt har du måske anden relevant erfaring
Det er en fordel, men ikke et krav, at du har gennemført en lederuddannelse
Erfaring med at stå i spidsen for pædagogiske udviklingsprocesser
Kendskab til og forståelse for administration og økonomi

DINE PERSONLIGE OG LEDELSESMÆSSIGE KOMPETENCER
•
•
•
•
•
•

En tydelig kommunikator som er relationel kompetent
Empatisk, tillidsskabende og samarbejdsorienteret
Kan balancere evnen til at lytte og stå fast
Kan prioritere, er vedholdende og følger op
Har situationsfornemmelse
God til at håndtere krydspres

LØN OG ANSÆTTELSE
Der er tale om en fuldtidsstilling med løn i forhold til BUPL's/Aarhus Kommunes overenskomst.
Vi håber, du kan tiltræde den 1. december 2018.

ANSÆTTELSESPROCES
Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og være Børn og Unge i hænde senest lørdag den 20. oktober
Vi udvælger kandidater til samtale den mandag den 22. oktober.
Første samtalerunde afholdes onsdag den 24. oktober i dagtimerne.
Der medvirker HR konsulent ved ansættelsen, og der vil blive brugt mentale færdighedstest og personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Test, testinterview og referencer vil foregå enten den 25. eller
26. oktober.
Anden samtalerunde afholdes mandag den 29. oktober i dagtimerne.

KONTAKT:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret dagtilbudsleder Annette Warnich tlf. 6141 2170 eller HR-konsulent Elsebeth Nielsen tlf. 4185 7432.
Besøg i Holmetræet aftales med dagtilbudsleder Annette Warnich.

