
APLIKUJ NA STANOWISKO
NAUCZYCIELA LUB OPIEKUNA

Dynamicznie rozwijająca się sieć niepublicznych dwujęzycznych przedszkoli i żłobków KIDS&Co.
zatrudni NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OPIEKUNÓW W ŻŁOBKU.

Jesteśmy największą w Polsce siecią prywatnych, dwujęzycznych przedszkoli i żłobków, działającą już od 16 lat.
Naszą misją jest wychowywanie dzieci tak, aby w przyszłości jak najlepiej radziły sobie w nieustannie
zmieniającym się świecie. Sukces KIDS&Co. osiągnęliśmy stawiając na najwyższą jakość oferowanych usług,
przyjazną atmosferę oraz bezpośrednią komunikację z pracownikami. Wierzymy, że dobre relacje są podstawą
dobrego działania. KIDS&Co. jest miejscem dla ludzi z pasją,s pecjalistów i pełnych entuzjazmu absolwentów
i studentów z Polski  i z zagranicy. Każdy kto chce rozwijać się razem z nami i lubi nowe wyzwania
jest mile widziany.

• opieka nad grupą dzieci wspólnie z nauczycielem anglojęzycznym,
• realizacja planu dydaktycznego zgodnie z obowiązującymi programami nauczania
  i autorskim programem KIDS&Co.,
• przygotowanie planów pracy, scenariuszy zajęć oraz imprez okolicznościowych,
• realizowanie zadań statutowych oraz dbanie o rozwój i podnoszenie jakości pracy przedszkola,
• współpraca z rodzicami poprzez: udział w spotkaniach indywidualnych i zebraniach, organizowanie zajęć
  pokazowych w trakcie „dni otwartych”.

MIĘDZYNARODOWE DWUJĘZYCZNE
PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI

• wykształcenie pedagogiczne (pedagogika
  opiekuńczo-wychowawcza, przedszkolna, specjalna) licencjat
  lub w trakcie studiów magisterskich lub ukończony
  kurs opiekuna żłobka,
• mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi
  w wieku przedszkolnym,
• motywacja i zamiłowanie do pracy z dziećmi, 
• cierpliwość i rozumienie potrzeb dziecka, 
• wysoka kultura osobista,
• komunikatywność, umiejętność zespołowego działania,
• kreatywność, optymizm,
• zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania,
• motywacja do doskonalenia i rozwoju,
• pomocna będzie znajomość języka angielskiego
  umożliwiająca codzienną komunikację,
• aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• wynagrodzenie stałe + premię za zaangażowanie i dodatki funkcyjne,
• benefity: bonus na start, happy hours - dodatkowe godziny wolne
  od pracy, opiekę medyczną, ubezpieczenie OC, NNW,
  kartę sport Medicover Sport,
• pracę w miejscu o wysokim standardzie i dostęp do nowoczesnych
  narzędzi dydaktycznych,
• możliwość samodzielnego, kreatywnego działania, 
• regularne szkolenia wewnętrzne; wsparcie mentorów i ekspertów
  (metodyków, psychologów),
• finansowanie szkoleń specjalistycznych i kursów dokształcających,
• możliwość rozwoju i awansu na wyższe stanowiska,
• napisz do nas jeżeli bardzo zależy Ci na współpracy lecz nie możesz
  zaangażować się w pełnym wymiarze, znajdziemy rozwiązanie.

Prosimy o dołączenie w dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych
przez Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. do procesu rekrutacji na zgłoszone stanowisko zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego
Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku”, jeśli aplikacja
dotyczy jednego stanowiska, lub „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju
Dziecka Sp. z o.o. do czasu jej odwołania lub na okres 5 lat do wszystkich procesów rekrutacyjnych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego
Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku”, jeśli zgadzacie
się Państwo na kontakt z Państwem nie tylko w związku z rekrutacją na jedno stanowisko, ale także z tymi możliwymi w przyszłości
w naszej firmie.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego drogą elektroniczną
na adres: rekrutacja@kids-co.pl
Dopisując w temacie maila miejscowość i nazwę stanowiska. 

KILKA INFORMACJI O STANOWISKU

OCZEKIWANIA OFERUJEMY
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