Vi söker dig
Förskollärare alternativt barnskötare
Melleruds kommun med cirka 9300 invånare ligger naturskönt i Dalsland med
närhet till såväl vatten och skog som kort restid med tåg till Göteborg och
Karlstad. Mellerud har ett rikt föreningsliv och en väl utbyggd kommersiell och
kommunal service.
Ymer, Lunden -och Markusgårdens förskolor ligger i Melleruds tätort. Förskolorna har
mellan tre och sex avdelningar.
Kroppefjälls förskola ligger i Dals Rostock och har sex avdelningar, två
småbarnsavdelningar, tre syskonavdelningar, samt en avdelning som är en ren
femårsavdelning som ligger fristående vid Karolinerskolans område.
Tallåsens förskola i Åsensbruk har två avdelningar, en småbarnsavdelning och en
syskonavdelning.
Arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegorna är du ansvarig för att undervisa våra barn så att de utvecklar
och får med sig kunskaper, erfarenheter och förmågor för att bli världsmedborgare i en
föränderlig värld. Du tar tillvara barnens kunskap och lotsar dem vidare i sin utveckling
mot självständiga individer som kan samspela med andra. Du ska planera, genomföra,
dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten enligt förskolans läroplan lpfö18.
Vem är du?
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation och behörighet enligt skollagen. Vi söker
även dig med barnskötarutbildning med en pedagogisk inriktning. Du måste trivas med
att arbeta i team och ha ett intresse av utveckling och lärande. Stor vikt läggs vid
personlig lämplighet och ett bra bemötande mot både stora och små.
Välkommen med din ansökan, CV och personliga brev. Intervjuer sker löpande.
Ansökan görs via e-post till linda.eriksson@mellerud.se
Vid frågor kontakta:
Susanne Broberg rektor Ymer, Lunden och Tallåsens förskola 0530–183 70
susanne.broberg@mellerud.se
Inger Strand rektor Kroppefjälls förskola, 0530-180 21 eller 070-583 75 70
inger.strand@mellerud.se
Maria Nordgren rektor Markusgårdens förskola, 0530–182 26
maria.nordgren@mellerud.se
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