Förskolechef till Frilufts Förskolor Gillbostubben i Sollentuna
Arbetsrollen innefattar: 20 timmar i barngrupp och 20 timmar administrativt arbete
Frilufts Förskolor arbetar med Natur- och Utomhuspedagogik som metod och inriktning.
Vi driver 12st förskolor runt om i Norr- och Västerort. Vår verksamhetsidé är att ge
barnen en utvecklande och stimulerande förskoletid där vi i största möjliga mån
använder naturen som resurs.
Vi söker nu en förskolechef till Gillbostubben i Sollentuna, som är en väletablerad
förskola med kompetenta och engagerade pedagoger. På vår hemsida
www.friluftsforskolor.se kan du läsa mer om Frilufts Förskolor och Gillbostubben.
Att vara förskolechef innebär ett nära samarbete med våra pedagoger, övriga
förskolechefer samt företagsledning.
Kvalifikationer & arbetsuppgifter:
Du ska ha förskollärarexamen och förskolelegitimation. Vi ser helst att du har erfarenhet
av chefsarbete och personalansvar. Du har också vana från att självständigt driva såväl
operativa som strategiska frågor. Du stimuleras av att tillsammans med övriga
förskolechefer utveckla verksamheten inom företaget. Du bör ha erfarenhet av att
återkoppla mål och krav till kommunen, ledning och arbetslag samt stötta deras
utvecklingsarbete.
Du skall ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en lyhörd och tydlig ledare,
och du fattar beslut som är väl underbyggda och i linje med uppdraget som förskolechef.
Du är både självgående, samarbetsinriktad och medveten om att båda dessa egenskaper
är grundläggande pusselbitar i ledning och styrning av pedagogiska organisationer.
I tjänsten ingår även att leda, samordna, följa upp budget med stöd från
ekonomiansvarig och se till att åtgärder initieras, planeras och genomförs.
Om du har ett starkt eget driv, stort personligt ansvarstagande och en vilja att arbeta
både verksamhetsnära och operativt med arbetslag och föräldrar är du välkommen att
söka tjänsten som förskolechef hos oss.
Varför skall du arbeta hos oss?
Oreglerad arbetstid 40 timmar/vecka
1 extra semestervecka
Nära samarbete och stöd av Verksamhetschef samt Specialpedagog
Friskvårdsbidrag
Fri pedagogisk måltid
Skicka din ansökan med CV och personligt brev samt löneanspråk till:
marieaf.m@friluftsforskolor.se

