
 

  VEVELSTAD KOMMUNE                                                        

Vevelstad kommune med sine 500 innbyggere ligger på Sør-Helgeland - midtveis mellom Sandnessjøen og Brønnøysund.  
Vi har et godt utbygd offentlig tjenestetilbud, aktivt kultur- og fritidstilbud og trygge oppvekstsvilkår, og gratis treningsstudio. 
Det er full barnehagedekning og mange nye tilflyttede fra ulike nasjoner. Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser ved sjøen 
og inne i landet, der halve kommunen er vernet som nasjonalpark. 
 
Storbjørka barnehage ligger i kommunesenteret Vevelstad nær skole, lege, butikk og Rådhus.  
Barnehagen har to avdelinger 0-3 år og 3-6år Åpningstid fra kl.07.00-16.30.  
Barnehagen ved Visthus oppvekstsenter ligger på Visthus i Vistenfjorden, ca 20 minutters båttur fra kommunesenteret 
Vevelstad, barnehagen er godkjent for inntil 7 plasser 0-6 år. Åpningstid fra kl.08.00-15.15 3 dager i uka.  
Det er felles styrer for kommunens to barnehager. 

 

Vi har ledige stillinger ved barnehagene i Vevelstad kommune: 
 

TO FASTE 100 % STILLINGER - PEDAGOGISK LEDER - Storbjørka Vevelstad 
EN FAST STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER – 60 % - Visthus 
 

Det er fra 1.august 2019 ledig to 100 % faste stillinger som pedagogisk leder ved Storbjørka  

Barnehage, og en 60 % fast stilling som pedagogisk leder ved Visthus barnehage. 

I henhold til lovkrav søkes det etter godkjente barnehagelærere,  

 

Barnehagenes visjon: Med fokus på omsorg og lek for læring. 

Vi tilbyr: 

• I løpet av 2019 Nye garderober, møte- og kontorarealer for personalet i Storbjørka. 

• Flotte uteområder, med kort vei til sjø og skog.  

• Vi jobber helsefremmende, spiser sunt og er mye på tur i all slags vær. 

• Unik tilgang til bibliotek, basseng og idrettshall. 

• Tett samarbeid mellom barnehagene, skole og hjem 

• Samarbeid med Vevelstad Sykehjem «Livsglede for eldre»  

• Mulighet for kompetanseheving / videreutdanning 

• Lønn etter avtale, pedagogisk- ledertillegg på Kr. 27 000 per år 

Vi ønsker oss: 

• Pedagoger som er faglig engasjert, har høyt fokus på barnas behov, har gode leder- og 

samarbeidsevner, er positive, løsningsorientert, og liker utfordringer.  

• Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, bestått norskprøve B1 eller tilsvarende 

nivå. 

                        Personlig egnethet vektlegges.  

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, avtaler og 

reglement. Pensjonsordning med medlemskap i KLP.  

Politiattest må fremlegges ved ansettelse  
 

Søknadsfrist: 31. mars 2019  

Søknad med cv og vedlegg sendes: 

post@vevelstad.kommune.no  

Vevelstad kommune, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad  

For spørsmål om stillingene kontakt:  

barnehagestyrer Synnøve Aakervik, tlf.: 75038026/97126241, 

eller rådmann John Arne Andersen, tlf.: 75038010/90277267 

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende 

mailto:post@vevelstad.kommune.no

