
 

Pædagogisk projektleder søges til 3-årigt udviklingsprojekt 

Københavns Skolehaver søger en projektleder i en fuldtidsstilling fra 1. marts 2020 eller snarest muligt 
derefter. Stillingen er    37 timer om ugen og vil primært være i vores tre skolehaver ved Grøndalsvænge 
Allé. 

Der er med fondsmidler rejst mulighed for at udforme et udviklingsprojekt over en treårig periode, hvor du 
som projektleder skal stå for alle aspekter af projektet fra ende til anden. Du skal udvikle pædagogiske 
forløb, kommunikere aktiviteter og forløb til relevante samarbejdspartnere, løbende samarbejde og 
kommunikere med lokaludvalg og relevante fonde samt på daglig basis undervise/rammesætte aktiviteter 
for børn i alderen 0-6 år. 

Du skal have lyst til at give børn gode have- og naturoplevelser og et unikt grundlag for læring allerede fra 
tidlig barndom. Du skal have bredt kendskab til formidling og være god til at formidle og engagere i 
børnehøjde samt kunne skabe empowerment hos pædagoger i sidemandsoplæring undervejs i hele 
forløbet. 

De pædagogiske forløb og aktiviteter i projektet tager alle udgangspunkt i begreberne sundhed og natur – 
altså med udgangspunkt i at bidrage til bedre trivsel, både fysisk og mentalt i Københavns Skolehavers 
grønne rammer.  

Vi forventer at du har:  
 en relevant pædagogisk uddannelse, gerne kandidatretning. 
 ledelseserfaring     
 solid erfaring i udvikling, planlægning, afvikling og evaluering af forløb og aktiviteter for 

målgruppen 

 solid erfaring i at etablere og opretholde god kommunikation til fonde og lokaludvalg 

 erfaring i at omsætte idé til praksis 

 et godt kendskab til og arbejdserfaring fra institutionsverdenen 

 erfaring i at samarbejde med frivillige  
 erfaring med resultatorienteret og jordnær projektledelse  
 solid erfaring i evaluering og afrapportering  
 erfaring med budgetstyring 

 en samvittighedsfuld og omhyggelig tilgang til dit arbejde  
 lyst og evner til at arbejde selvstændigt og med mange bolde i luften  
 overblik og lyst til at arbejde sammen med mange forskellige mennesker  
 l                                       

Du bliver ansat i en projektlederstilling i en 3 årig periode, evt. med mulighed for forlængelse.                
lille team af meget engagerede medarbejdere, som der kan sparres med undervejs – men du er som 
udgangspunkt alene tovholder på projektet. Københavns Skolehaver er en forening, som arbejder med at 
give byens børn lys i øjnene og jord under neglene. Her er æbler og eventyr, kla                          
                      , bier og blomster, hønsefødder og gulerødder.  

En ansættelse er betinget af en ren børneattest.  Ansøgning og cv sendes pr. mail til: 
kbhskolehaver@gmail.com senest d. 16. februar. M               : ”P                      ”. Der 
afholdes løbende samtaler.  

For yderligere information om stillingen kontakt: Camilla Friedrichsen, daglig leder, mobil: 50 46 25 35  


