
Lubisz pracę z dziećmi?

Chętnie współpracujesz w grupie?

 Chcesz, żeby praca sprawiała Ci satysfakcję 

oraz dawała możliwości rozwoju?

 Jeśli tak, to dobrze trafiłaś!

 Bo szukamy takich osób jak TY!

Jesteśmy Niepubliczną Placówką Oświatowo-Wychowawczą Centrum Hajdasz z 19-stoletnią tradycją. 
Realizujemy nasz autorski program zajęć animacyjno-ruchowych ( dwukrotnie objęty honorowym 
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej) z dziećmi w szkołach podstawowych podczas zajęć 
pozalekcyjnych w różnych miejscach w Polsce.

Oferujemy:

- stałą pracę na pełen etat,

- dopłatę do pokoju bądź mieszkania,

- auto służbowe,

- telefon służbowy,

- stałe wynagrodzenie i możliwość uzyskania premii,

- realną możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia,

- bezpłatne szkolenia przygotowujące do pracy,

- pracę w młodym i zgranym zespole,

- stałe wsparcie ze strony współpracowników,

- wynagrodzenie netto od 2 400 zł

Pracując u nas zdobędziesz duże doświadczenie w pracy z dziećmi! 

Podzielimy się z Tobą Naszym 19-stoletnim doświadczeniem, dzięki czemu rozwiniesz swoje umiejętności! 

Oferujemy Ci stabilną pracę w młodym zespole, możliwość uczestniczenia w wartościowym i rozwijanym 

na skalę ogólnopolską autorskim programie, w którym Twoja praca zawsze będzie miała sens. 

Jeśli:

- masz prawo jazdy kat. B,

- masz w sobie ogromne pokłady energii i kreatywności,

- kochasz ruch i muzykę,



- chcesz pracować z dziećmi,

- chcesz być doceniana za swoją pracę,

- nie lubisz monotonii,

- lubisz się śmiać,

- lubisz pracować z ludźmi….

To ta praca jest dla Ciebie!

Nie musisz martwić się o koszty związane z przybyciem do naszej siedziby na rozmowę kwalifikacyjną, 
ponieważ rozmowę przeprowadzimy w Twoim rodzinnym mieście. Jeśli pierwszy etap rozmowy będzie 
pozytywny zaprosimy Cię na szkolenie wdrażające do naszej placówki, którego pierwszy etap również 
odbędzie się w Twoim rodzinnym mieście. 

Spróbuj swoich sił u Nas!

Udzielimy wsparcia i cennych rad w zaklimatyzowaniu się w nowym mieście! 

Pamiętaj, o możliwości uzyskania bonu na zasiedlenie w urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany. 

POMOŻEMY CI WE WSZELKICH FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH
Z ZAKWATEROWANIEM W POZNANIU!!!

Nie czekaj do jutra! Napisz już dziś! Może to właśnie Ciebie szukamy…

Prześlij swoje CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym na adres rekrutacja@biuroedu.pl.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla 
potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.
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