Do naszego nowego dwujęzycznego przedszkola aktywności ruchowej w Neuenhagen
poszukujemy na 30 do 39 godzin w tygodniu
WYCHOWAWCZYNIE/WYCHOWAWCÓW
Wasze zadania
•
•
•
•
•
•
•
•

Troska o dobre fizyczne samopoczucie i sprawny rozwój osobisty dzieci
powierzonych naszej placówce (w wieku od 1 do 6 lat)
Wspieranie samodzielności dzieci i ich rozwoju przez odpowiednie dla danego
wieku oferty zabaw i edukacji
Organizacja struktury dnia, planowanie i realizowanie zajęć z dziećmi
Realizacja założeń planu edukacji i przeprowadzanie zebrań z rodzicami
Obserwacja i dokumentowanie stanu rozwojowego dzieci oraz prowadzenie
rozmów z rodzicami na temat rozwoju ich dzieci
Inicjowanie imprez grupowych i opracowanie dokumentacji rozwoju dzieci
typu „portfolio”
Kształtowanie i organizacja pracy grupowej
Wykonywanie prac koncepcyjnych

Wasz profil
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Posiadacie ukończone wykształcenie zawodowe jako uznany przez państwo
wychowawca/wychowawczyni
Jeżeli nie macie niemieckiego świadectwa o ukończonym wykształceniu, Wasze
świadectwo musi już być uznane jako uprawniające do pracy w niemieckich
placówkach (konieczny warunek)
W idealnym przypadku możecie się wykazać doświadczeniem zawodowym
w zakresie pracy w przedszkolu
Korzystna byłaby umiejętność gry na instrumencie muzycznym
Aktywność ruchowa i językowa sprawiają Wam przyjemność
Cierpliwość i empatia należą do Waszych silnych atutów
Cechuje Was umiejętność organizacyjna, zdolność do pracy w zespole i elastyczność
działania
Gotowość do pracy w różnym czasie (między godz. 06:00 i 18:00) uzupełnia Wasz
profil
Chętnie pracujecie w dwujęzycznym zespole z niemieckimi i polskimi koleżankami i
kolegami

Oferujemy
•
•

Ciekawą i urozmaiconą pracę w zaangażowanym zespole
Wielostronne możliwości dokształcania i podwyższania kwalifikacji zawodowych

•

Mile widziane są osoby niepełnosprawne.

•

Wymagane dokumenty do zatrudnienia z podaniem numeru szyfru i oczekiwań
płacowych prosimy przesłać najpóźniej do 15.08.2016 na niżej podany adres
emailowy.

Miejsce pracy: 15366 Neuenhagen
Tygodniowa liczba godzin: 30 – 39 (możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu)
Rozpoczęcie: od 01.10.2016

IB Berlin-Brandenburg gGmbH
Frau Madleen Schönfeld
Rigaer Straße 44
10247 Berlin
E-Mail: Bewerbung-Berlin-Brandenburg@internationaler-bund.de
www.internationaler-bund.de

