Hei
Er DU den vi leter etter???
Vi er på jakt etter deg som er
utdannet barnehagelærer

Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av
fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en
viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av
arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere
aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104
barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas
ledende utdanningsaktør.
Espira Sandtoppen naturbarnehage ligger i Sandnes med idyllisk utsikt over Gandsfjorden.
Herfra har vi bilfri utsikt, og hele parken til vår bruk. Barnehagen består av 4 avdelinger med
plass til 55 barn i alderen 0-6 år. Vi er fordelt på to etasjer og kjøkkenassistent i 50 % stilling. Vi
har stedlig styrer i 100% stilling og en fagpedagog i 45 % stilling som har hovedansvar for
barnehagens faglige utvikling, og er en pedagogressurs for alle avdelingene. Personalet består
av både kvinner og menn, og et fellestrekk for alle oss, er at vi etterstreber kvalitet i alle ledd og
er engasjerte i hverdagen med barna. Vi er opptatt av at alle ansatte skal være i utvikling, så
barnehagen arrangerer jevnlig faglige forum der de ansatte får mulighet for faglig påfyll.
Vi er opptatt av å være lyttende, anerkjennende og omsorgsfulle voksne som ser det enkelte
barnet så vel som hele barnegruppa. Vi tar barns medvirkning på alvor, der vi observerer barnas
interesser og bruker det som grunnlag for de tverrfaglige prosjektarbeidene som foregår på
huset og avdelingen. Språk, bevegelse og realfag er våre hovedsatsningsområder, og
barnehagen har sin egen velutstyrte forskerlab.
I Espira Sandtoppen naturbarnehage skal vi gi barna en fantastisk start på livet!
Er du vår nye kollega?

Hvem er du?:
Vi ønsker oss en pedagogisk leder som er engasjert på barnas vegne. Du liker å jobbe
systematisk basert på barnehagens felles rammer, men kan også jobbe selvstendig og gi ditt
bidrag til både avdeling og barnehagen. Du er oppdatert på fag og forskning innen barnehage,
og opptatt av kvalitet i barnehagen. I tillegg er du digitalt kompetent, og ønsker å bidra til et
godt arbeidsmiljø sosialt. Du kan godt være fersk og urutinert, vi skal veilede deg og trygge deg
i rollen din, men du må ha motivasjon og lyst til å gi det som trengs for å være i utvikling.
Vi ønsker velkommen til både nyutdannede og erfarne pedagoger. Stillingen er ledig fra
01.05.2022, men vi er fleksible og kan gjøre egne avtaler om oppstart.

Espira tilbyr:
Våre ansatte har gode verktøy for planlegging, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske
arbeidet. Vi jobber også kontinuerlig med kompetanse og kvalitet i barnehagen, blant annet
gjennom Espira BLIKK. Som ansatt i Espira Sandtoppen naturbarnehage får du mulighet til å
være med på utvikling av vår barnehage i Zimbabwe gjennom et spennende samarbeid med
SOS-barnebyer.
I tillegg du får du:
•
•
•

lønn og pensjon etter PBL tariff
mulighet for faglig utvikling gjennom kurs
mulighet til å bli inspirert av og inspirere andre Espirabarnehager.

Vi ønsker at du har følgende:
•
•
•
•

Utdanning som barnehagelærer.
Eventuell utdanning fra utland som er godkjent av Utdanningsdirektoratet.
Norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.
Godkjent politiattest som kan fremlegges ved ansettelse.

Vi gleder oss til å høre fra deg! Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe underveis. NB! Vi
vurderer kun søknader som kommer inn via vårt søknadsskjema. Vi tar ikke imot
søknader på e-post. Kandidater uten relevant utdanning vil ikke behandles.
Tiltredelsesdato: vår 2022 – kan avtales ved behov
Søknadsfrist: 10.01.2022
Følg oss gjerne i sosiale medier for å få et lite innblikk i hverdagen i vår:
(3) Espira | Facebook

