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LEDIG STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED 

SØRLI BARNEHAGE 
 

Fra høsten 2021 er følgende barne- og ungdomsarbeiderstilling ledig i Sørli barnehage i Lierne: 

 

Sørli barnehage: 

Ledig 70 % stilling som barne- og ungdomsarbeider fra 01.09.21. Arbeidet er innplassert på begge avdelingene i 

løpet av uka; mandag, torsdag og fredag hver uke, onsdag i oddetallsuker.  

 

 

Kvalifikasjoner 

• Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.  

• Hvis en ikke får kvalifiserte søkere så vil det vurderes tilsetting av assistent.  

 

Ansvars og arbeidsoppgaver 

• Barn og ungdomsarbeider har medansvar for at barnehagen følger gjeldende lover og forskrifter, med 

særlig vekt på at barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.  

• Barn og ungdomsarbeider medvirker til at kommunens og barnehagens verdigrunnlag og «Lierne det 

gode vertskap» blir fulgt opp 

• Barn og ungdomsarbeider skal bidra aktivt til utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet. 

• Pedagogisk samarbeid med pedagogisk leder og det øvrige personale i barnehagen 

• Bidra til et godt foreldresamarbeid  

• Bidra til at barna blir ivaretatt på best mulig måte innenfor de rammene som er gitt 

Personlige egenskaper 

• Gode samarbeids og kommunikasjonsevner 

• Brukerorientert, raus og fleksibel  

• Utviklingsorientert og samarbeider godt i team  

• Evnen til å lytte og å være reflektert  

• Effektiv, strukturert og selvstendig 

• Bidra til et godt arbeidsmiljø 

• God digital kompetanse 

 

Ved tilsetting tas det utgangspunkt i relevant kompetanse, formell utdanning, personlige egenskaper og egnethet 

til å kunne videreutvikle barnehagene som et viktig utvikling- og læringsmiljø. 

 

Spørsmål rettes til: 

Styrer Sørli barnehage, Bjørn Rasmussen, tlf. 48 11 06 47 

Oppvekst- og kultursjef, Patrik Lundgren, tlf. 94 97 99 73 

 

Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. 3 måneders oppsigelse i faste stillinger. Krav om 

politiattest ved tilsetting. 

 

Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens hjemmesider www.lierne 

kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og 

arbeidserfaring.  
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