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Pædagogisk leder til Klax Daginstitution i Greve 
og Lindehuset på Frederiksberg 

 

Trives du i samværet med børn, forældre og personale?  

Er du en robust, synlig og tydelig leder, som vil stå i spidsen for en 
privat daginstitution med høj faglighed og begejstring i 
hverdagen?  

Har du en anerkendende tilgang til kommunikation og 
samarbejde?  

Så er det dig vi mangler som pædagogisk leder i Klax. Vi søger 
både til vores nybyggede Daginstitution i Greve og til Lindehuset 
på Frederiksberg. 

 
 

Om jobbet 

Som daglig pædagogisk leder i Klax Daginstitution vil din hverdag på mange måder være præget af 
de mange forskelligartede opgaver, der er i alle daginstitutioner. En medarbejder har brug for 
sparring, børnene har brug for hjælp i en konflikt, personalemøder skal planlægges, så de 
understøtter de pædagogiske tiltag, mødeplanen skal justeres, og meget andet vil fylde din 
hverdag. Samtidig vil din hverdag være præget af, at du er med til at starte en ny privat 
daginstitution sammen med kollegaer fra Tyskland og Sverige, hvor Klax også driver 
daginstitutioner. Det bliver en god blanding af entreprenørskab og ledelse af omsorgsfulde 
læringsfællesskaber, som bliver omdrejningspunktet i jobbet som pædagogisk leder. 

 

Hos Klax ser vi god ledelse, som helt centralt for, at børn, forældre og medarbejdere oplever en 
hverdag med trivsel, udvikling og læring. Lederen skal tage ansvar, sammen med børn, forældre og 
medarbejdere for denne hverdag - skal turde handle, lede og reflektere i hverdagens dilemmaer, 
konflikter og pædagogiske udfordringer. Lederen skal understøtte de professionelle 
læringsfællesskaber og facilitere de faglige processer, så der skabes læring, udvikling og dannelse 
hos børnene. 
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Om dig 

Du har en pædagogisk uddannelse og har været leder i nogle år. Har du ikke allerede en 
lederuddannelse, skal du være indstillet på at tage en lederuddannelse inden for en overskuelig 
periode. 

Vi ønsker os en tydelig, troværdig og tillidsskabende leder. 

 

En leder… 

…som har overblik og kan navigere i en travl hverdag. 

…der har styr på den daglige og løbende planlægning, fordi årshjulet er på plads. 

…der sammen med vores eksterne administrationsselskab har styr på økonomi, løn og 
personaleadministration.  

…som er fagligt inspirerende og kan skabe udvikling i huset, med opmærksomhed på at få 
medinddraget medarbejderne og dermed få skabt ejerskab til forandringer. 

…som kan træffe beslutninger og sikre at beslutningerne føres ud i livet samt tør uddelegere 
ansvar. 

…som har gode kommunikationskompetencer, empati og godt humør. 

…som er god til at samarbejde med de andre institutioner og fagpersoner i Klax Gruppen 

 

I Klax ønsker vi at sætte alles kompetencer i spil for at lykkes bedst muligt. Det skal du have lyst til 
at bidrage til. Du skal have lyst og mod til at være undersøgende og nysgerrig på andres praksis og 
perspektiver og selv have lyst til at blive udfordret på disse. Skæve tanker, uventede spørgsmål og 
nye ideer er kompetencer, vi vægter højt, fordi vi tror på at udvikling og læring leder os til 
højkvalitets dagtilbud, hvor børnene trives og lærer, forældrene oplever trygge rammer og 
samarbejde om deres børn og medarbejderne elsker deres arbejde. 

 

Du skal have stor lyst til ledelse og motiveres af høj kvalitet i løsningen af kerneopgaven. 

 

Som pædagogisk leder er du med til at implementere og videreudvikle Klax vision, værdier og 
kultur for daginstitutioner. Du er ligeledes garant for, at pædagogikken i Klax Daginstitution 
Greve/Lindehuset har faste rødder i den fælles vision, værdier og kultur. Denne spændende og til 
tider udfordrende opgave finder vi i Klax sammen vej i og du vil blive tilbudt uddannelse i Klax’ 
metoder og tilgange. 

 

Om os 

Vores personalesammensætning i institutionen vil i børnehaven være en blanding af 
kontaktpædagoger og pædagoger med speciale indenfor et af vores fem læringsområder: Atelier, 
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Natur og science, Kreativitet, Kunst og musik, Sprog og samfundsforståelse. Ligesom der også vil 
være pædagogmedhjælpere. I vuggestuen er specialiseringen Klax vuggestuepædagogik. 

 

Vi vægter høj faglighed, positivitet og begejstring i hverdagen højt. Alle bidrager og værner om det 
gode arbejdsmiljø og høj social kapital. De ved, at kommunikation og samarbejde er en 
forudsætning for at løse kerneopgaven bedst muligt. Fokus er at have barnet og dets udvikling i 
centrum. 

 

Om Klax 

Klax Danmark er en del af en større virksomhed som driver daginstitutioner, skole, 
pædagoguddannelse, kursus og videreuddannelse. Det blev grundlagt i 1990. Visionen er at 
udvikle og skabe de bedste og mest kreative læringsbetingelser for børn og voksne. I dag er Klax 
vision at ”Vi er den mest innovative børnehavevirksomhed i verden” Imens missionen bygger på at 
gøre børnehaven til rollemodel for livslang læring. Klax beskæftiger i dag over 800 ansatte fordelt i 
Sverige, Berlin, Niedersachsen og Danmark. Det skaber et internationalt innovativt fagligt flow, 
hvor det helt centrale er udmøntningen og udviklingen af Klax. Vi mener, at vi som daginstitution i 
samarbejde med forældrene skal at bidrage til barnets dannelse til en demokratisk medborger i et 
globalt samfund. Vi har fokus på, at vores metoder er langtidsholdbare i hele organisationen.  

 

I Klax brænder vi for at skabe de bedste læringsbetingelser for børnene, og omsætte erfaringer fra 
Klax institutioner i andre lande til en dansk kontekst. Vi vægter de individuelle læringsveje i det 
sociale fællesskab højt og har fokus på trivsel. Børnene er aldersopdelte i deres årgange i 
kontaktgrupper med en afdeling for vuggestuen og en afdeling for børnehaven. Vi er rollemodeller 
for børnene og med en faglig respekt, bidrager vi til et anerkendende pædagogisk miljø imellem 
både børn og voksne og de voksne imellem.  

 

Vi fremmer trivsel og læring og ser altid fremad - fra vuggestue til skole. Vi har viljen til samarbejde 
og et højt fagligt niveau på hver vores område. I den forlængelse har vi stor respekt for hinandens 
fagligheder. For at arbejde i et team er det vigtigt, at man har det godt sammen. Vi mener at hver 
enkel er vigtig i teamet for at have et stærkt teamarbejde. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem DI og den 
forhandlingsberettigede organisation. 

Stillingerne ønskes besat efterår 2023. 

 

Har du lyst til at søge stillingen og vil vide mere? 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Direktør Per Aalbæk Nielsen på 21 37 77 40 
eller pædagogisk konsulent Tanja Friedrichsen på telefon 93 80 91 28.   
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Det praktiske 

Ansøgningsfrist: vi vil løbende afvikle samtaler efterhånden som ansøgningerne kommer ind. Når 
det er sagt er vi naturligvis indstillede på at det kan blive nødvendigt at vente på den rigtige profil, 
men send gerne din ansøgning med det samme.  

 

Ansøgningen sendes til E-mail: info@klax.dk 
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