SFO-leder
Rungsted private Realskole

Rungsted private Realskole søger SFO-leder
Rungsted private Realskole søger en ny SFO-leder, da vores nuværende leder gennem mere end 10 år har fået nye
opgaver på skolen.
Rungsted private Realskole er en velfungerende skole med ca. 630 børn fra Miniforskole- 9. klasse og 90 ansatte.
Der er knap 200 børn i vores SFO og 10 ansatte, som hver dag sørger for, at børnene har en spændende, udfordrende
og sjov ”efter-skoletid”.
De fysiske rammer er særdeles gode. Der er både yderst velegnede udendørs-som indendørs faciliteter, som hver
især gør spændende aktiviteter mulige. Blandt andet er ”Junglen” et område, hvor børnene er ude hele året- uanset
vejret. Der er både områder og lokaler, som SFO deler med skolen og områder, som SFOén alene råder over.
Vi oplever, at alle børn er glade for deres SFO, er motiverede og de bakkes op af interesserede og ressourcestærke
forældre.
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Som SFO-leder på RpR får du en enestående mulighed for at sætte dit præg på en SFO i udvikling.
Du skal have lyst til at være en del af hele skolen og naturligvis især en vigtig del af indskolingen
Du bliver en del af skolens samlede ledelsesteam og indgår i det pædagogiske udviklingsarbejde omkring
skole og SFO
Du bliver en fast del af vores Miniforskole (førskolebørn) med undervisning fra januar til juni
Som SFO- leder ansætter du midlertidigt personale og er med til ansættelse af fast personale.
Der vil være administrative opgaver som for eksempel skemalægning og arbejdsfordeling mellem
personalet.
Du skal sammen med skolens økonomiafdeling være en del af budgettering og opfølgning af økonomien i
SFO-delen.
Vi forventer, at du som SFO-leder har som mål at skabe og bibeholde en god stemning og en god tone i
personalet, og at du går forrest i arbejdet med at forme glade, tillidsfulde og tolerante børn.
Vi forventer, at du har en faglig pædagogisk baggrund, og at du har erfaring med arbejdet med børn i SFO.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Du kan læse mere om skolen på www.rpr-skole.dk og på vores Facebookside, ligesom du er meget velkommen til at
kontakte skoleleder Lotte Ostenfeld på 30580205.
Du kan søge stillingen ved at indsende din ansøgning til Lotte Ostenfeld på e-mail: lo@rpr-skole.dk senest fredag d.
26. juni 2020.
Vi ønsker stillingen besat pr. 1. august 2020 eller snarest derefter
Vi indkalder løbende ansøgere til samtale og afslutter rekrutteringsprocessen, når den rette ansøger er fundet.
I forbindelse med ansættelsen indhentes straffe- og børneattest.
Velkommen til Rungsted private Realskole

