Martina Hansens Hospital er et spesialsykehus innen ortopedisk kirurgi, revmatologi og revmakirurgi. Vi har
driftsavtale med Helse Sør-Øst som har primært behandlingsansvar for pasienter fra Akershus fylke, og mottar
pasienter fra hele landet i samsvar med fritt behandlingsvalg. Vi er et av landets ledende sykehus innen elektiv
ortopedi og er nest størst på revmatologiske behandlinger. Se vår hjemmeside: www.mhh.no

Barnehagelærer
Martina Hansens Hospital personalbarnehage har en ledig stilling som barnehagelærer
i 100 % fast stilling da en av våre pedagoger slutter. Tiltredelse 1. august 2019 eller etter nærmere
avtale. Barnehagen har 4 avdelinger med til sammen 50 barn i alderen 1-6 år.
Krav til søkere:
 godkjent barnehagelærer utdannelse - er et krav.
 personlig egnethet
 meget gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
 ser muligheter, ikke begrensninger
 ansvarsbevisst
 gla i å være ute året rundt, og være i bevegelse
 samarbeidsvillig
 gode lederegenskaper
 faglig oppdatert
Vårt fokus er:
 trygge rammer for barna
 språk og realfag
 fellesskap og humor
 fysisk aktivitet og friluftsliv
Vi kan tilby:
 et meget godt arbeidsmiljø
 ordnede arbeidsforhold
 pensjonsordning i KLP
 firmahytte, kantine og andre personalgoder
Her er det hyggelig å være:
I barnehagen har vi et stabilt arbeidsmiljø. Det skyldes at vi, i tillegg til en spennende jobb, har
mange utfordringer og har det fint sammen. Vi tror at arbeidsglede og fellesskap henger nøye
sammen. Vi jobber etter visjonen vår som er «gøy sammen store og små». Barna skal oppleve
trygghet, trivsel og fellesskap. Våre ansatte og barna trives i personalbarnehagen ved Martina
Hansens Hospital. Vi er i endring og utvikling hele tiden.
Hvis du syns dette høres spennende, ta gjerne kontakt med styrer Liselotte Karlsson,
tlf. 67 52 18 64, for eventuelle spørsmål.
Søknad vedlagt CV og attester sendes snarest til: postmottak@mhh.no
eller Postmottak, Martina Hansens Hospital, Postboks 823,1306 Sandvika.
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