
Mistrz  (nr referencyjny M/2016L/030) 

Jeżeli posiadasz oryginalne hobby, Twój zawód jest Twoją pasją, jesteś osobą otwartą, komunikatywną i 

pozytywnie zakręconą, a praca z dziećmi jest dla Ciebie źródłem inspiracji i radości napisz do nas i dołącz 

do zespołu Mistrzów. Poszukujemy osób, które lubią pracę z dziećmi i chcą przekazać im coś 

wartościowego. Jesteśmy otwarci na propozycje tematyki zajęć np. prawo, ekonomia, rzeźba, filatelistyka, 

podróże, inne kultury, batalistyka, dziennikarstwo oraz wszystko to, co może być interesujące dla dzieci. 

Każdy prowadzący będzie mógł poprowadzić zajęcia według własnego scenariusza. 

Zajęcia trwają 60 minut. Ilość zajęć oraz godziny i miejsce pracy są do uzgodnienia. Poszukujemy Mistrzów 

głównie na wakacje. 

Poszukujemy:  

 Pasjonatów w swojej dziedzinie 

 Posiadających oryginalne zainteresowania 

 Lubiących pracę z dziećmi 

 Kreatywnych inspiratorów 

 Komunikatywnych 

 Odpowiedzialnych za powierzone zadania 

 Potrafiących pracować w zespole 

 Punktualnych 

 Sumiennych 

 Dobrze organizujących swoją prace 

 Wspierających Małych Geniuszy w nowych wyzwaniach 

 Pozytywnie nastawionych do pracy 

 Mile widziane osoby z doświadczeniem pedagogicznym 

 

Obowiązki:  

 Projektowanie ciekawych i kreatywnych zajęć dla dzieci 

 Odpowiedni dobór treści, form i metod pracy do możliwości rozwojowych dzieci 

 Prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat 

 Troska o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci 

 

Oferujemy:  

 Pracę w młodym zespole pasjonatów 

 Możliwość kreowania i wdrażania własnych pomysłów, w tym przygotowanie i prezentacja 

własnego scenariusza zajęć dla Małych Geniuszy 

 Ogromną radość i satysfakcję z pracy z Małymi Geniuszami 

 Elastyczne godziny pracy 

 Pakiet szkoleń wstępnych 

 Zdobycie umiejętności organizacyjnych, animacyjnych oraz pedagogicznych 

 Atrakcyjne wynagrodzenie 

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego CV na adres: rekrutacja@malygeniusz.org, w tytule 

maila wpisując nr referencyjny. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 

133, poz. 883)”. 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Więcej informacji na stronie http://www.malygeniusz.org/kariera 
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