TRENER KURSÓW EFEKTYWNEJ NAUKI DLA DZIECI
Centrum edukacyjne Andande w Lublinie
zatrudni Psychologów, Pedagogów, Nauczycieli
do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci.
Od 18 lat specjalizujemy się w naturalnych metodach nauki dzieci, młodzieży i dorosłych. Osiągamy duże
sukcesy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. U nas dzieci bawią się i uczą bez stresu.
Nasze autorskie programy edukacyjne opieramy na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się oraz
na głębokim szacunku dla możliwości twórczych każdego człowieka. Programy dla młodzieży i dorosłych
to specjalne zajęcia pozwalające łatwiej i szybciej się uczyć, czytać i zapamiętywać. Poprzez specjalnie
skonstruowany trening czytelniczy i pamięciowy, gry, zabawy i eksperymenty przekazujemy dzieciom pasję
do uczenia się.

Praca z dziećmi jest naszą pasją. Jeśli chcesz dołączyć do naszego Zespołu, czekamy na Ciebie!
Poszukujemy osób, które:
- cechują się empatią i zamiłowaniem do pracy z dziećmi,
- mają zaufanie do dzieci i ich możliwości,
- posiadają pozytywną energię i umiejętność przekazywania wiedzy,
- cechują się otwartością i konsekwencją,
- są zaangażowane, rzetelne i odpowiedzialne,
- posiadają pasje, które potrafią przekazać dzieciom,
- cechują się dużą kreatywnością, komunikatywnością i samodzielnością,
Wymagamy:
- wykształcenia wyższego ( lub w trakcie),
- doświadczenia w pracy z dziećmi,
- dyspozycyjności w tygodniu w godzinach popołudniowych i/lub w soboty,
- gotowości i chęci do podnoszenia swoich umiejętności na szkoleniach wewnętrznych,
- mile widziane zainteresowanie pedagogiką Marii Montessori.
Oferujemy:
- profesjonalne szkolenia i wsparcie metodyczne,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- pracę w kompetentnym zespole,
- możliwość rozwoju oraz podnoszenia swoich kwalifikacji,
- pracę w miłej atmosferze,
- stabilne zatrudnienie w firmie o wysokich standardach i ugruntowanej pozycji.

Jeśli lubisz dzieci oraz masz odpowiednie wykształcenie i predyspozycje do pracy w naszej
placówce prześlij swoje CV wraz ze zdjęciem, a także List Motywacyjny na adres:
rekrutacja858@gmail.com

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

