
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi søker en engasjert Pedagogisk leder/ Barnehagelærerer og en assistent i 

100 % stillinger 

 

Har du lyst på en aktiv og givende hverdag? Vil du leke, le og utforske verden 

med barnehagebarn? 

 

Våre krav til kompetanse:  

• Godkjent barnehagelærerutdanning 

• Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig 

• For disse stillingene vil personlig egnethet, ansvarsbevissthet, initiativ, faglig 

engasjement og gode samarbeidsevner bli vektlagt. 

 

 

Våre forventinger til deg: 

• Vi ønsker deg som bidrar til pedagogisk utvikling i barnehagen 

• Vi forventer faglig engasjement som synes i hverdagen og gode 

kommunikasjons- og samarbeidsevner 

• En positiv innstilling og pågangsmot er en selvfølge for oss 

• Du er stabil og har høy grad av nærvær 

• Du er nytenkende og ser muligheter fremfor begrensninger 

• Har gode lederegenskaper, er beslutningsdyktig og tydelig, samt liker 

utfordringer 

• Du er initiativrik, fleksibel og strukturert og har evnen til å motivere andre 

• Du kan ta barneperspektivet og legge til rette for og delta i barns lek. 



 

Vi tilbyr:  

Et lite unikt miljø med små barnegrupper og et tett, aktivt og godt 

samarbeid mellom personal og foreldre. 

 

Vi vektlegger et godt arbeidsmiljø, og har konkurransedyktig lønn og gode 

pensjonsordninger gjennom PBL.  

 

Som ansatt hos oss har du fri jul (den femte ferieuken) og vi har 5 

planleggingsdager i året.  

 

Vi tilbyr et godt og spennende arbeidsmiljø med engasjement og 

hjerterom. En arbeidsplass som har barna i fokus. Vi har god 

pedagogtetthet, der vi kan spille på hverandre og gjøre hverandre gode.  

 

Godkjent politiattest må fremvises før tiltredelse. Attester og vitnemål må 

tas med på et eventuelt intervju.  

 

 

Vi oppfordrer også barnehagelærerstudenter til å ta kontakt med oss. 

 

Har du spørsmål angående disse to stillingene? Da skal du bare ta kontakt 

med oss.  

 

Vi gleder oss til å høre fra akkurat deg! 

 

 

Søknad sendes pr e-post: heid@bikubenbarnehage.no 

Ønskes mer informasjon, styrer 91392754 
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