
BALLEVEJ 57, 7182 BREDSTEN  /  TEL. 7588 1205  /  WWW.BALLE-KURSUS.DKBallevej 57 A, 7182 Bredsten  /  Tel. 6155 3064  /  info@balle-bornehave.dk  /  www.balle-bornehave.dk

 

 

Balle Børnehave søger en pædagog pr.01.08.2020- stillingen er på 30 timer 
Ansøgningsfrist: Senest 23.6.20. Der forventes ansættelsessamtaler i uge 27 
 
Balle Børnehave er en privat børnehave normeret til 28 børn. Her er nærvær, tryghed og glæde i centrum. 
Vi har en god normering og der er tid til det enkelte barn.  
Som børnehave vægter vi børnenes motoriske udfoldelser højt og arbejder med motorik og bevægelse 
både inde som ude. Vi bruger vores idrætshal, legeplads og naturen. Kreativ udfoldelse og musik er også en 
stor del af vores hverdag. Specielt musikken vil vi gerne bringe mere ind i hverdagen. Vi har årlig lejrtur og 
bus til rådighed og det giver gode muligheder for ture ud af huset. Besøg vores hjemmeside: 
 www.balle-bornehave.dk for flere informationer. 

Vi forventer: 

• Du er pligtopfyldende, mødestabil, samarbejdsvillig og fleksibel 
• Du er god til at planlægge, organisere og strukturere hverdagen  
• Du kan udvise empati og skabe tryghed  
• Du formår i tæt samarbejde med kollegaer og forældre at skabe rammen for et godt børnemiljø. 
• Du er initiativrig, spontan og kan have mange bolde i luften 
• Du har interesse for motorik og bevægelse og kan sætte i gang ude som inde 
• Du har humor også i en travl hverdag, at du er i børnehøjde og gerne hopper i vandpytter med 

børnene. 
• Du har flair for it, kan formulere dig på skrift og kan tage den svære samtale 

Vi kan tilbyde: 

• Engagerede og samarbejdsvillige kollegaer, der ser forskellighed som en styrke 
• En institution med høj faglighed og prioriterer tid til faglig sparring 
• En institution der vægter tid til det enkelte barn og et tæt forældresamarbejde højt 
• En arbejdsplads hvor der er plads til spontanitet, være nysgerrig og gerne prøver nye tiltag af 
• Sidst men ikke mindst mange skønne børn og kollegaer med humor og smil på læben. 

Du kan sende din ansøgning med relevante bilag til børnehaveleder Maja Greve mg@balle-mail.dk   
Du er også velkommen til at kontakte børnehaveleder Maja på tlf. 2730 9933.                                                                                                    

Om Balle Børnehave: 
Vi er den del af Balle Friskole, Balle Musik - & Idrætsefterskole og er beliggende i Balle, som er et mindre 
lokalsamfund 15 km. vest for Vejle. Vi lægger vægt på at skabe et trygt miljø for børnene, hvor de gennem 
leg, aktiviteter og samspil med andre får mulighed for at udvikle sig. 
 

 

 

 
 


