Zespół edukacji dwujęzycznej
Fundacja Amaltea
Jesteśmy zespołem trzech wyjątkowych placówek w skład których wchodzą: przedszkole, szkoła
podstawowa i gimnazjum. O naszej wyjątkowości świadczą nie tylko mury, eleganckie wnętrza i
piękny ogród ale również wspaniała, zżyta ze sobą kadra nauczycielska. Jako jedna z pierwszych
placówek tego typu mamy ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym i cieszymy się niesłabnącym
zainteresowaniem. Od 2005 roku z sukcesami nauczamy kolejne roczniki uczniów w systemie
dwujęzycznym.

Nauczyciel informatyki
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa Wesoła

Opis stanowiska


realizacja podstawy programowej z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej w systemie
dwujęzycznym.

Wymagania





wykształcenie kierunkowe,
biegła znajomość języka angielskiego,
doświadczenie w nauczaniu,
otwartość i komunikatywność.

Oferujemy








umowę o pracę,
stabilne warunki zatrudnienia – to nie zwykły slogan, większość naszych nauczycieli pracuje z nami od
wielu lat,
atrakcyjne wynagrodzenie składające się z podstawy i wielu różnych bonusów i premii,
szkolenia w kraju i za granicą,
międzynarodowe środowisko pracy w gronie entuzjastów, których pasją jest to co robią,
przyzakładowe przedszkole w bardzo atrakcyjnej cenie,
dobrą kawę, pachnącą herbatę i pyszne obiady.
Prosimy o wysłanie CV na adres: kadry.dwujezyczna@gmail.com
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego
przez Fundację Edukacji Dwujęzycznej Amaltea z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na
potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Fundacja Edukacji Dwujęzycznej Amaltea z siedzibą
w Warszawie przy ul. Wspólnej 55. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych w procesie rekrutacji.

