
 
 

 

 

 

Hobittens Dagpleje søger dagplejer i Gørlev by pr. 1. januar 2023 
 
Vi forventer: 
 

• At du har lyst til og erfaring med at passe børn mellem 6 mdr. og 3 år. 
• At du er moden, ansvarsbevidst og kan arbejde ud fra et anerkendende barnesyn. 
• At du kan arbejde selvstændigt og være refleksiv i forhold til egen praksis. 
• At du gerne vil lære nyt og er omstillingsparat. 
• At du er indstillet på at arbejde med læreplaner. 
• At du har en egnet bolig og en familie, der er indstillet på at åbne hjemmet for børn og deres 

forældre. 
• At du kan indgå i et tæt og forpligtigende samarbejde med kolleger, forældre og tilsynsførende. 
• At du kan modtage vejledning og supervision fra den tilsynsførende pædagog og omsætte den i 

praksis. 
• At du deltager i den fælles legestue, musik og gymnastik. 
• At du deltager i kurser, møder og fælles arrangementer. 
• At du er ikke-ryger. 

 
 

Det er en forudsætning for ansættelse, at der kan indhentes børneattest/straffeattest, hvis indhold 
kan godkendes af kommunen. 
 

Vi tilbyder gode løn- og ansættelsesvilkår, muligheder for efteruddannelseskurser, støtte og vejledning 
ved tilsyn i hjemmet, og et godt og udviklende kollegialt sammenhold. 
 

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Kommunernes 
Landsforening. Lønindplacering efter forhåndsaftale med FOA Nordvestsjælland. I Hobitten har vi 
forhøjet grundløn.  
Ugentlig arbejdstid er 48 timer med optjening af afspadseringsdage som kompensation for 
arbejdstiden. Ansættelse sker på 4-børns kontrakt. 
 

Hobitten er en selvejende børnehave med dagpleje, der har driftsoverenskomst med Kalundborg 
Kommune. 
 

Hvis der ønskes yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til leder Berit Westi 2217 5077 eller 
teamleder Linda Jensen 2392 2135. 
 

Ansøgning med relevante bilag sendes til: Hobitten Algade 30 A, 4281 Gørlev eller på mail til: 
berit.westi@hobitten-frie-dk 
 

 
Ansøgningsfrist fredag, den 18. november 2022 kl. 12.00. Udvalgte ansøgeres hjem 
beses mandag den 21. november 2022, og ansættelsessamtaler forventes afholdt 
torsdag den 24. november 2022 

    

 


