
 

Leder til lille privat daginstitution 
Sundby Børnehus, Mors  
Vil du være en del af øens bedste børnehus, skal du søge stillingen som leder hos os. Du vil blive del af et 
privat børnehus med ca. 40 glade børn i alderen 0-6 år, hvor vores værdier og gode normering er med til 
at give de bedste forhold for både personalet, børnene og deres familier. 
Vi søger en leder, som kan videreføre vores velfungerende Børnehus, hvor alle føler sig set og velkomne.  
 
Dine arbejdsopgaver: 

- Du kommer til at varetage den daglige ledelse af hele Børnehuset, og samtidig vil en stor del af din arbejdstid 
være blandt børnene 

- Ledelse af vores dygtige og handlekraftige personale og give sparring efter behov 
- Ansvarlig for at forvalte husets værdigrundlag og de nye pædagogiske læreplaner 
- Ansvarlig for at drive børnehuset og overholde budgettet i samarbejde med bestyrelsen  

Dine kvalifikationer: 

- Du er uddannet pædagog, gerne med ledelseserfaring 
- Du er udadvendt og formår at lede med stor tillid til medarbejdernes kompetencer 
- Du har et varmt hjerte og har et godt øje for børns, familiers og personalets trivsel og vilkår 
- Du har det samlede overblik over huset og dets aktiviteter 
- Du skal ha´ mod på at manøvrere mellem kutyme og nytænkning, hvor du har respekt for traditioner og husets 

ånd, men samtidig tør komme med nye tiltag 

 
Ud over de dejligste børn på øen kan vi tilbyde: 

- Et lille hyggeligt børnehus tæt på skov og fjord 
- Engagerede, erfarne, stabile og fleksible medarbejdere, som lægger vægt på høj faglighed og en respektfuld, 

varm og humoristisk omgangstone 
- Et sted, hvor både børn, forældre og personale skal føle sig set og føle sig velkomne 
- Et sted, hvor vi prioriterer nærvær og ser det enkelte barn 
- Et sted, hvor vi elsker udeliv og udflugter f.eks. med vores ladcykler  
- Et sted, hvor vi har ”sommerbørnehave” i vores strandhus på stranden 
- En aktiv og tillidsfuld bestyrelse 
- En dedikeret forældregruppe, som er vant til en tæt dialog og som altid er klar med en hjælpende hånd 

 
Se mere på vores hjemmeside:  www.sundbybornehus.dk 
Interesserede er velkomne til at kigge forbi eller henvende sig til Sundby Børnehus for at aftale tid til rundvisning 
Adresse:  Sundby Børnehus 
                  Skolebakken 12, 7950 Erslev 
                  Tlf.: 97746300 
Kontaktperson: Lone Andreassen 
Timeantal: 37 timer 
Ansøgningen: sendes til post@sundbybornehus.dk 
Ansøgningsfrist:  9. marts 2020 
Ansættelsessamtaler:  forventes afholdt i uge 12 
Forventet tiltrædelse: 1. maj 2020 eller efter aftale 
Løn: efter overenskomst med BUPL, vi indhenter børne- og straffeattest 
 



 

 

 

 

 

 


