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PÆDAGOGFORMIDLING
Vil du være vikar i Aarhus Kommunes
institutioner? Og er du parat til at
rykke hurtigt ud? Så registrér dig som
vikar gennem Pædagogformidlingen i
Jobcenter Aarhus. Vi formidler til både
pædagog- og medhjælperstillinger.
Som medhjælper er det vigtigt, at du
har institutionserfaring, og for alle
vikarer gælder det, at det skal være
relativt nylig erfaring
Pædagogformidlingen ringer til
registrerede vikarer på dage med
vikariater - indtil vikariatet er besat.
Derfor er det vigtigt, at du er
tilgængelig ved telefonen, når den
ringer. Det vil oftest ske om morgenen.

PÆDAGOGFORMIDLING
I Pædagogformidlingen, som er
Aarhus Kommunes vikarservice for det
børnepædagogiske område, arbejder vi
med følgende:
Pædagoger; generalistuddannelse
Pædagogiske assistenter
Pædagogmedhjælpere; for at blive
optaget som vikar, er det nødvendigt
at have erfaring (inden for de
seneste 5 år) fra daginstitutioner

FAGLIG PROFIL
Du nyder at understøtte børn og
unges udvikling
Du nyder at yde omsorg og støtte
Du er indstillet på at arbejde inden
for tidsrummet kl. 6.00 - 18.00
Du er indstillet på, at det primært er
en-dagsvikariater
Du kan fremvise straffeattest og er
indstillet på, at institutionen
indhenter børneattest

PERSONLIG PROFIL
Du kan arbejde selvstændigt
Du er tålmodig, rummelig og
anerkendende i din tilgang til børn
og unge
Du taler og forstår godt dansk
Du er indstillet på, at vikariater og/
eller tidsbegrænsede ansættelser
kan være vejen til et fast job

KOMPETENCER DER
EFTERSPØRGES I BRANCHEN
Du er indstillet på, at oprydning og
rengøring også er en del af de

STILLINGSBETEGNELSER
Pædagog
(faguddannet)
Du har den 3½-årige
uddannelse
Uddannelsen er en generalistuddannelse, hvor man har
generelle kvalifikationer
Pædagogisk assistent
(faguddannet)
Du har uddannelsen, som har
en varighed på op til 3 år og 6
uger
Pædagogmedhjælper
(oftest ufaglært)
daglige arbejdsopgaver
Du er indforstået med, at flere af de
faste stillinger har et ugentligt
timetal, som typisk ligger mellem
25 og 37 timer

KONTAKT
Ønsker du at blive optaget med
det samme, kan du rette
henvendelse til:
Virksomhedsservice
87 13 41 11
Heidi B. Helleskov
41 85 43 72
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FOR JOBKONSULENTER
Persongruppe:
ØF-JVS-CVJ-Emnebank-Pædagog
eller
ØF-JVS-CVJ-EmnebankPædagogisk assistent
eller
ØF-JVS-CVJ-EmnebankPædagogmedhjælper

