Usilujeme o lepší svět. Práce u nás má smysl.

ScioŠkola Jihlava stále roste a hledá školního psychologa!
Je vám blízká oblast vzdělávání a orientujete se v oblasti psychologie se zaměřením na dětský
věk? Naplňuje vás práce s dětmi a máte chuť je provázet na jejich cestě poznáním a
vzděláváním? Baví vás tvořit něco nového? Vítáte svobodu? Chcete přinášet své nápady,
podílet se na chodu školy, do které byste i vy rádi chodili? Pak je tohle práce pro vás.

Kdo jsme?
Jsme součástí fungujícího společenství ScioŠkol, které sdružuje školy s inovativním
přístupem ke vzdělávání. V Jihlavě budeme od září otevírat nové první třídy již po třetí.
Společně s růstem počtu dětí tak potřebujeme zvětšit tým spolupracovníků, který se o ně stará.
Rádi bychom této chvíli v našich řadách uvítali člověka, který nás bude provázet po zákoutích
dětské duše na pozici školního psychologa.

Koho hledáme?
Na pozici Psychologa do ScioŠkoly hledáme člověka, který umí naslouchat, je pozitivní,
aktivní, morálně vyspělý, zodpovědný, empatický a dokáže komunikovat otevřeně a zároveň s
respektem. Našimi hodnotami jsou svoboda, morálka, otevřenost, aktivita, optimismus a
odvaha. Tyto kvality by měly být důležitými i pro každého zájemce. Dále upřednostníme
především tyto kvality a schopnosti:







Nezbytné je VŠ vzdělání v oboru psychologie a praxe z práce s dětmi.
Nutností je chuť učit se stále novému a pracovat na svém seberozvoji.
Schopnost vytvářet bezpečné prostředí.
Schopnost aktivně řešit problémy.
Výhodou jsou schopnosti vést a mediovat konflikty mezi dětmi.
Důležitá je schopnost nahlížet na dítě jako na spolutvůrce vzdělávacího procesu.

Co nabízíme?









Úchvatnou, smysluplnou, ale i vyčerpávající práci.
Velkou důvěru ve vaše schopnosti, plný respekt.
Stabilní zázemí a pohodový sehraný tým kolegů.
Průběžné kvalitní další vzdělávání.
Možnost spolu s kolegy a dětmi utvářet konkrétní podobu své školy a vyjadřovat se i k
ostatním ScioŠkolám.
Možnost naučit se spoustu nových věcí.
Teambuildingové akce.
Nástup možný od 1. 5. 2019 nebo dohodou.

Co je potřeba udělat?

Pokud se k nám chcete přidat, pošlete nám, prosím svůj životopis a motivační dopis, kde
uveďte veškeré zkušenosti z práce s dětmi a co považujete za největší pracovní úspěch.
Své podklady nám zašlete nejpozději do 10. 4. 2019. Už se na ně moc těšíme.
Kontaktní osoba:
Radka Matějíčková radka.matejickova@scioskola.cz
zástupkyně ředitelky
ScioŠkola Jihlava
+420 733 779 522
FB: ScioŠkola Jihlava

www.jihlava.scioskola.cz

