
 

- Din dagpleje i Tistrup 

 

 

DAGPLEJER I TISTRUP 
 

Puljeordningen TIPPO søger pr. 1. april 2016 eller snarest derefter 
en engageret dagplejer, der vil arbejde omsorgsfuldt og professionelt 
med de 0-3-årige børn 
 
TIPPO er en puljeordning fra 1992, som ledes af en forældrebestyrelse, mens den daglige drift varetages af 
dagplejerne selv. Vi er pt. 4 dagplejere, men et godt ry og glade børn, giver os nu mulighed for at ansætte en 
5. dagplejer. 
Du kan læse mere om TIPPO på Facebook eller på vores hjemmeside: www.tippodagpleje.dk 

 

Vi lægger vægt på 

At du er en moden og tydelig voksen, der har lyst til at arbejde med 0-3-årige børn i eget hjem. 

• Et tæt samarbejde med forældre og kollegaer 

• At du er bosat i Tistrup by. 

• Deltagelse i legestue / heldagslegestue 

• Kollegial sparring 

• Tæt samarbejde med bestyrelsen 

• Vejledning og støtte fra en dagplejepædagog 

Allergi-venlige, røgfrie hjem foretrækkes. 

Vi tilbyder 

En hverdag som er præget af en stor grad af fleksibilitet, hvor man selv tilrettelægger dagen efter børnenes 

og egen rytme. 

• Personlige og faglige udviklingsmuligheder 

• Positivt og uformelt arbejdsmiljø 
• Et job med ansvar og indflydelse på hverdagen 

 

Om dig 

Du er indstillet på at indgå i et positivt tværfagligt samarbejde med forældre, kolleger og bestyrelsen. 

Du er positiv, stabil og nærværende, og du forstår at skabe et tillidsforhold til forældre og være i dialog om dit 
arbejde. Du har et reflekterende blik på dig selv, dine mål og dit arbejde. Du trives med at arbejde alene og 
selv organisere hverdagen omkring dig. Du sætter en ære i at skabe et lærings- og udviklingsmiljø baseret 
på tryghed, nærvær og anerkendelse. 
 

Øvrige oplysninger 
Arbejdstiden er 48 timer pr. uge i tidsrummet fra kl 06.30 – 16.30. 
Der vil blive indhentet straffe- og børneattest og ansættelse er betinget af, at disse er i orden. Desuden 
indhentes børneattest på personer, der er fyldt 15 år og er bosiddende på adressen. 

 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Lasse Stokholm Hindsig, 
tlf. 26172040  
 
Send en kort ansøgning vedlagt foto og CV til e-mail: formand@tippodagpleje.dk. 
 
Ansøgning indsendes snarest muligt. Vi indkalder løbende kandidater til samtale. Stillingen vil først blive 
taget ned, når den er besat.  


