Pärlan söker ny förskollärare
Liten förskola i trygg miljö med stora möjligheter att påverka
vardagen för våra barn och familjer
Vi söker dig som vill vara med och skapa en trygg grund i livet för det viktigaste vi har –
våra förskolebarn.
Förskolan Pärlan är en liten, men populär förskola på Skallberget i Västerås. Förskolan
drivs av Korskyrkan i Västerås som vill dela med sig av sin kristna värdegrund, där varje
människa är lika viktig och värdefull och där barnen är en av de största tillgångarna som
livet erbjuder. Förskolan Pärlan har funnits sedan 1997 och har två avdelningar med
barn i alla åldrar upp till 6 år. Idag har vi 33 inskrivna barn och en konstant kö av barn
som önskar få komma till oss.
Vi behöver dig som är utbildad förskollärare att leda och samarbeta med våra skickliga
pedagoger. Pärlans arbetslag består av 6 pedagoger, 1 kock, 1 lokalvårdare samt rektor.
Flera av de anställda har varit med oss sedan förskolan bildades vilket ger en stabil
grund att bygga vidare på. För att skapa en trygg miljö för både barn och anställda är vår
ambition att ha en hög personaltäthet och att alltid ha vikarier på plats. Vi har en
fantastisk utegård, nära till skogen, kontinuerlig personalutbildning, utekläder,
friskvårdspeng och god mat lagad från grunden.
Vi arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs, utvecklas och har roligt
tillsammans. Det är också viktigt att du kan dela de värderingar som vår huvudman står
för och vill förmedla till våra barn.
Nu söker vi dig som har några års erfarenhet av arbete som förskollärare och vill prova
nya utmaningar.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du
inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen.
Låter det spännande ser vi fram emot att få en ansökan ifrån dig.
Ansökan sänder du till info@parlansforskola.se.
Har du frågor så hör gärna av dig till rektor Agneta Allard 076-947 68 18
Tjänstgöringsgraden är 100%. Ansökan oss tillhanda senast 15 maj.
Tillträde v31 juli/augusti.

