
 

 

Ansøgning: Pædagogmedhjælper, vuggestue, vikar 
 
 
Jeg er en humørfyldt og energisk kvinde med mere end fem års erfaring med både børn og praktiske 
opgaver. Da jeg er årgang 1968, er jeg gammel nok til at have erfaring, men også ung nok til at have tid og 
lyst til lære nyt. Som I kan læse længere nede, er jeg i fuld gang med at dygtiggøre mig inden for det 
pædagogiske område. 
 
Det I skriver på jeres hjemmeside omkring omsorg og læring passer godt til mine holdninger. Jeg er sikker 
på at det vil være en spændende udfordring, at i vi i fællesskab skal finde veje til at inkludere stadig flere 
børn med særlige behov. Jeg mener, at jeg kan tilbyde børnene omsorg og nærvær samt mine kreative 
evner inden for håndarbejde. Jeg har erfaring med at engagere børnene i pædagogisk madlavning, hvor 
børnene inddrages i praktiske gøremål, som en vej til at styrke både sproglige og sociale kompetencer.  
 
Det er vigtigt at inddrage alle gode kræfter for at sikre også de yngste børn, en så god og tryg start på livet 
som muligt. Til det formål kan jeg kan supplere med at fortælle, at jeg har gode erfaringer med 
forældresamarbejde fra mit job i Tusindfryd.  
 

Min erfaring 
Jeg har erfaring som køkkenmedhjælper i vuggestuen og børnehaven Tusindfryd. Jeg er i gang med at 
dygtiggøre mig i det danske sprog på Sprogskolen Lærestedet. Min plan er at opkvalificere mig inden for det 
pædagogiske område, som jeg meget gerne vil have et fast arbejde indenfor. 
 
Jeg er med på at dette job er mere pædagogisk orienteret og ikke i samme omfang handler om praktisk 
arbejde alene, men det er jo netop den vej, jeg gerne vil udvikle mig.  
 
Jeg er med på både e-mail og smartphone og jeg sørger for hele tiden at følge med. I min fritid holder jeg af 
at lave mad, lave håndarbejde og være sammen med min familie. Jeg nyder livet og er meget glad for at alle 
i min kernefamilie er i enten job eller under uddannelse. Jeg har selv fem store børn mellem 18 og 24 år.  
 

Det får I hvis i ansætter mig 
Som menneske er jeg den som godt kan lide at skifte i mellem praktiske gøremål og dialog med mennesker. 
Verden opleves via alle vores sanser, og mine praktiske færdigheder og menneskekundskab vil hjælpe mig til 
at lykkes i jobbet som pædagogmedhjælper i Børnehuset Bamsebjørnen. 
 
Da jeg mener, at jeg både er kvalificeret til at bestride jobbet og samtidig vil blive glad for at få det, så håber 
jeg, at jeg bliver indkaldt til en jobsamtale. Jeg ser frem til at høre fra jer. 
 
Med venlig hilsen 
 

(indsæt navn) 

 

 

 

 

 

 


