Usilujeme o lepší svět. Práce u nás má smysl.

ScioŠkola Jihlava stále roste a hledá nové průvodce!
Průvodce do ScioŠkoly v Jihlavě (m/ž)- www.scio.cz, s.r.o.
Naplňuje vás práce s dětmi a máte chuť je provázet na jejich cestě poznáním a vzděláváním?
Hledáte novou životní výzvu? Je vám blízká oblast vzdělávání? Vítáte svobodu, chcete
přinášet své nápady a podílet se na chodu školy, do které byste i vy rádi chodili? Pak je tu
příležitost právě pro Vás:
ScioŠkola Jihlava stále roste a hledá nové průvodce!
Od září 2019 budeme v Jihlavě už třetím rokem. Jsme stabilní škola s inovativním přístupem
ke vzdělávání, stále přijímáme nové žáky, a tak potřebujeme rozšířit i náš tým průvodců. Na
tuto pozici hledáme lidi, kteří jsou schopni a ochotni naslouchat dětem, rodičům i kolegům.
Dokáží zpětnou vazbu dávat, ale i přijímat. Není jim cizí respektující komunikace a dokáží
řešit problémy konstruktivním způsobem.

Koho hledáme?








Základní dovedností každého průvodce je otevřená a respektující komunikace.
Nutností je chuť učit se stále novému a pracovat na sobě a pracovat se zpětnou
vazbou.
Musí být schopni dát dětem dostatek prostoru pro uplatnění vlastních projektů i za
cenu upozadit svůj vlastní plán.
Důležitá je schopnost nahlížet na dítě jako na spolutvůrce vzdělávacího procesu.
Člověka se schopností vytvářet bezpečné prostředí, zprostředkovávat dětem i
dospělým smysluplnost aktivit, umožnovat dětem spolupráci a podávat zpětnou vazbu.
Někoho, kdo případné problémy aktivně řeší a zvládne pracovat s častou změnou.
Pedagogické vzdělání a praxe ve školství je výhodou, ale ne podmínkou.

Co nabízíme?











Práci s dětmi na první stupni.
Velkou důvěru ve vaše schopnosti, plný respekt.
Stabilní zázemí a sehraný pohodový tým kolegů.
Úchvatnou, smysluplnou, ale i vyčerpávající práci.
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.
Termín nástupu - dohodou.
Pracovní poměr na 1 rok s možností dalšího prodloužení.

Co je třeba udělat?
Pokud byste se k nám rádi připojili i Vy, pošlete nám své CV, ve kterém kromě obvyklých
údajů uveďte i všechny zkušenosti z práce s dětmi i ty, které se zdají méně důležité.
V motivačním dopisu nám, prosím, napište, proč byste rádi pracovali zrovna u nás a
navrhněte projekt pro skupinu 15 dětí ve věku 7-8 let, na kterém by měly pracovat v průběhu
2 týdnů přibližně 4 hodiny denně. Téma necháváme na vás. Maximální rozsah zadání projektu
- 2 strany A4.
Už se těšíme na Vaše odpovědi, které nám, prosím zašlete do 14. 4. 2019.
Kontaktní osoba:
Radka Matějíčková
zástupkyně ředitelky
ScioŠkola Jihlava
+420 733 779 522
FB: ScioŠkola Jihlava

www.jihlava.scioskola.cz

