
 
 
Aktiv og nærværende pædagogmedhjælper søges til vuggestue  
 
Dansk Tysk Børnehus på Frederiksberg med 12 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn leder 
efter en pædagogmedhjælper til vuggestuen. Børnehuset henvender sig til danske og 
internationale familier med forbindelser til det tyske sprog.   
Vi har brug for en ny pædagogmedhjælper da vores nuværende medhjælper starter på en 
uddannelse. Vi søger efter en aktiv og nærværende kollega som kan støtte vores 
danske/tyske team i vuggestuen.  
 
Vi tilbyder 
• en arbejdsplads med høj faglighed og fælles retning 
• en dagligdag med fokus på børnene og deres kompetencer  
• tydelig og positiv ledelse 
• en institution, som arbejder efter princippet ”én person = et sprog” (immersions 

koncept)  
• en ramme hvor både danske og tyske traditioner mødes  
• en dagligdag med god struktur og organisation som kan overskues 
• et team der brænder for børn og deres trivsel og som griner meget sammen 
 
Vi forventer 
• at du har lyst til en aktiv og dynamisk hverdag, fuld af både tempo og nærvær 
• skabe rammerne til en nærværende og lærerig dagligdag med børnene  
• er selvstændig og ansvarsbevidst 
• er mødestabil og robust 
• har lyst til at samarbejde på tværs af stuerne 
• ser den danske tyske blanding som noget der gør dagligdagen rigere  
 
Du behøver ikke at kunne tale tysk for at starte hos os. 
Da vi kan lide at have mange forskellige kompetencer i vores hus (musik, bevægelse, 
ernæring, natur, kreativitet) skriv gerne i din ansøgning hvad du kan byde ind med og 
hvad du brænder for. 
Stillingen er på fuldtid (37 timer) og ønskes besat fra august/midt august 2019.   
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.  
Vi samarbejder med Accountor Institutionsservice. 
Du kan læse mere på vores hjemmeside www.dansk-tyskboernehave.dk   
 
Vi holder samtaler onsdag, den 26.6.19. Send din ansøgning, cv og relevante bilag gerne 
hurtigst mulig til administrative leder Sophia Gravenhorst: Sophia@dansk-
tyskboernehave.dk  
Har du spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til Sophia tlf. +45 71 70 18 33          
 
	  


