
Praca dla trenera/edukatora zajęć z dziećmi w wieku 3 -12 lat 

Oferujemy:

- Pracę na terenie wszystkich województw w Polsce

- Pracę w elastycznych godzinach od poniedziałku do piątku

- Pracę w kreatywnym, energicznym, pełnym poczucia humoru zespole

- Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która funkcjonuje w powyższej branży od 2003 

roku

- Życzliwe i rzetelne traktowanie współpracownika na partnerskich zasadach

- Pracę na umowę zlecenie lub B2B

- Wynagrodzenie uzależnione od poziomu zaangażowania, gotowości do rozwoju, rozwijania 

kompetencji, samodzielności w pracy oraz umiejętności pracy zespołowej i uzależniona od 
ilości podjętych obowiązków.


Poszukujemy osoby:

- z pedagogicznym wykształceniem, kursem przygotowania pedagogicznego*

- z techniczną i twórczą smykałką

- z refleksem, umiejętnością organizowania pracy w grupie dzieci

- z prawem jazdy kat B (dodatkową zaletą będzie własny samochód)

- z umiejętnością pracy z dziećmi, ze znajomością komunikacji opartej na empatii

- z gotowością do przejścia szkolenia przygotowującego do pracy

- z dyspozycyjnością czasową minimum dwa razy w tygodniu od 12-18


*jesteśmy zainteresowani również współpracą z osobami, które nie mają doświadczenia i są 
otwarte na rozwój i długoterminową współpracę. Są gotowe na zdobywanie kompetencji od 
podstaw. 


W liście proszę odpowiedzieć na pytania:

- Czy ma Pani/Pan prawo jazdy kat B

- Czy ma Pani/Pan do dyspozycji samochód

- Czy pracowała Pani/Pan z dziećmi?

- Czy posiada Pani/Pan książeczkę sanepidowską?

- W jakich dniach i godzinach jest Pani/Pan dyspozycyjna?


Odpowiemy na wybrane zgłoszenia. 


Oferty pracy proszę przesyłać na adres info@szkolamajsterkowania.pl tel 728 382 000


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
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