
 
 
Aktive og nærværende pædagoger søges til nyåbnet 
institution på Frederiksberg 
 
Vi har åbnet et Dansk Tysk Børnehus som privat institution på 
Frederiksberg med 12 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn i juni 2016. Til 
vores team har vi nu brug for 2 yderlige pædagoger til børnehaven.  
Vi søger efter aktive og nærværende kollegaer. 
  
Vi leder efter pædagoger, der har lyst til at være med til at starte en hel ny 
institution op, som henvender sig til familier med forbindelser til det tyske 
sprog.  
Vi har høje ambitioner og forventer at vores medarbejdere arbejder på et højt 
fagligt niveau.  Det er vigtigt for os at gøre en forskel i børnenes liv og give dem 
de bedste læringsmuligheder.  Vores dagligdag bærer præg af struktur og små 
børnefælleskaber. 
  
Vi tilbyder  
• en spændende opstartsfase i en institution, som fylder en niche i 

daginstitutionslivet i hovedstaden 
• en arbejdsplads, hvor fokus på børnene og deres kompetencer skaber høj 

faglighed og fælles retning 
• tydelig og gennemsigtig ledelse 
• en institution, som arbejder efter princippet ”én person = et sprog” 

(immersions koncept) 
• en ramme hvor både danske og tyske traditioner mødes 
  
Vi forventer, at du 
• har lyst til en aktiv og dynamisk hverdag, fuld af både tempo og nærvær 
• vil bruge dine kompetencer til at gøre en forskel i børnenes liv hver dag 
• har nogle års erfaringer fra børnehaver og er i stand til selvstændigt at 

planlægge og gennemføre aktiviteter med børn (f.eks. et storbørns forløb) 
• kan hoppe i vandpytter og indgå i et kreativt tænkende og handlende team 
• er åben for at gøre tingene anderledes end man plejer 



• ser den dansk tyske blanding- samt kulturforskel- som noget der gør 
dagligdagen rigere 

• har en uddannelse fra det danske uddannelsessystem eller en tilsvarende 
uddannelse (skal godkendes af de danske myndigheder, Erzieherausbildung 
fra f.eks. Tyskland er som udgangspunkt ikke nok) 

 
Kendskab til både dansk og tysk er en fordel. Vi leder efter en pædagog med 
dansk som modersmål og en med tysk som modersmål. Erfaringer fra tyske 
børnehaver er meget velkommen. 
  
Da vi er i gang med at opbygge et team med mange forskellige kompetencer 
(musik, bevægelse, ernæring, natur, kreativitet) skriv gerne i din ansøgning hvad 
du kan byde ind med og hvad du brænder for. 
Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer. 
  
Stillingerne ønskes besat snarest mulig og i de følgende måneder, da vi 
bygger vores team op samtidig med at vi får flere børn ind i huset. 
  
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Vi samarbejder med 
Landsorganisation Danske Daginstitutioner www.LDD.dk 
  
Læs mere om os på www.dansk-tyskboernehave.dk 
  
Vi holder samtalerne løbende.  
Send din ansøgning og relevante bilag til administrativ leder Sophia Gravenhorst 
på: Sophia@dansk-tyskboernehave.dk 
Vi sender en bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning. Hvis ikke du 
bliver indkaldt til en uddybende samtale vil du ikke høre mere fra os. 
 
Har du spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til Sophia tlf. +45 71 70 18 33 
 
 
https://www.facebook.com/dansktyskboernehave/?fref=ts 
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