Teach for Slovakia Lektor, Teach for Slovakia
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce: Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Ponúkaný plat: dohodou
Termín nástupu: 01.07.2014
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Medzinárodný program pre mladých lídrov vo forme práce na plný úväzok. Program funguje v
tridsiatich krajinách sveta pod značkou Teach For All
Účastníci budú na sebe pracovať a pod dozorom profesionálov rozvíjať svoje schopnosti. Zároveň
budú sami odovzdávať ďalej to, čo už získali, pôsobením na vybraných základných školách v priamej
práci s deťmi.
Ako protihodnotu im vieme zaručiť nielen plat, ale aj súbor tréningov a školení, ktoré im výrazne
pomôžu rásť v ďalšom profesionálnom živote. Tiež pocit, že boli medzi tými, ktorí začali po kúskoch
meniť našu krajinu.
Teach For Slovakia:
- je dvojročný intenzívny trainee program (full-time platená práca), zameraný na rozvoj soft skills
- spája všetko, čo mladí ľudia hľadajú: naštartovanie kariéry, výzvu, dobrodružstvo a pocit, že meníme
veci na Slovensku k lepšiemu
- je príležitosť naučiť sa v roly učiteľa viesť a inšpirovať jednotlivca či kolektív k dosahovaniu
náročných cieľov
Iné výhody
- ubytovanie
- príspevok na cestovanie
- pravidelné školenia, tréningy, workshopy
- network Teach For All
- spolupráca s inšpiratívnymi ľuďmi
Prečo sa zapojiť?
Teach for Slovakia zdokonalí tvoje líderské schopnosti, potrebné pri komunikácií a odovzdávaní
myšlienok takým spôsobom, ako to nedokáže žiadne vysokoškolské vzdelávanie alebo rozvojový
program.
S nami budete môcť rozvíjať znalosti, zručnosti a stratégie ako upriamiť pozornosť skupiny či
jednotlivcov na tému alebo problém. Naučíte sa, ako pochváliť, podporovať, viesť ľudí, získať
a udržať si rešpekt a prirodzenú autoritu, ako sa vyzbrojiť zručnosťami potrebnými pre manažovanie
tímu odlišných osobností. Tak, aby efektívne spolupracovali a dosiahli skvelé výsledky.
Uvidíme, či na to máš

Požiadavky na účastníka programu
Požadované vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. Stupňa
vysokoškolské III. Stupňa
Znalosti
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - aktívne
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Absolventi všetkých smerov, s odvahou, vysokou ambíciou rozvíjať sa, komunikatívni, flexibilní,
s líderskými schopnosťami. Program je vhodný pre mladých ľudí, ktorí absolvovali vysokoškolské
štúdium, no pred štartom štandardného profesionálneho života by radi prešli programom, v ktorom sa
ďalej zdokonalia. Vítaní sú aj absolventi, ktorí už rok-dva pracujú, no cítia, že súčasná práca ich
nerozvíja tak, ako by chceli.
Informácie o výberovom konaní
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.6.2014
Prihlásiť sa do programu je možné výhradne prostredníctvom vyplnenia registračného formulára na
www.teachforslovakia.sk
Adresa spoločnosti
Teach for Slovakia
Pribinova 4, Eurovea Central 1
811 09 Bratislava
info@teachforslovakia.sk
Kontakt
Kontaktná osoba: Pavol Szikora
Tel.: 0948049903
E-mail: pavol.szikora@teachforslovakia.sk
Vyplniť registračný formulár

