
Spark Academy to Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące, które wytyczają
nowe kierunki w edukacji.

Poszukujemy do naszego zespołu:

Pracownika recepcji
Miejsce pracy: Poznań

Co będzie leżało w zakresie Twoich obowiązków:
● reprezentowanie szkoły w kontakcie z gośćmi Sparka,
● współpraca z pracownikami szkoły i bieżące przekazywanie informacji,
● nadzorowanie wejść i wyjść uczniów,
● obsługa telefonu szkoły,
● rozwiązywanie bieżących spraw organizacyjnych uczniów i rodziców,
● pomoc przy wydawaniu posiłków,
● dbanie o porządek w częściach wspólnych szkoły,
● zgłaszanie usterek technicznych,
● pomoc przy zamykaniu i otwieraniu budynku szkoły

Po czym poznasz, że jesteś osobą, której poszukujemy?

● umiesz budować relacje zarówno z dziećmi jak i dorosłymi,
● dobrze się czujesz będąc członkiem zespołu, dzieląc się wiedzą,
● komunikujesz swoje potrzeby nie oceniając i nie naruszając praw innych,
● wykazujesz samodzielność w działaniu i przejmujesz inicjatywę,
● wywiązujesz się z przyjętych zobowiązań,
● bliska jest Ci misja i wartości Spark Academy,
● w Twoich działaniach widoczny jest zapał i zaangażowanie,
● chętnie podejmujesz wyzwania, a zmiany traktujesz jako stały element

rozwoju

Mile widziane wykształcenie pedagogiczne.

Co oferujemy?
● umowę o pracę na pełen etat lub stałą współpracę, wg twojej preferencji,
● pracę w ciekawym środowisku, w którym dużo się dzieje

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania i chcesz pracować w ciekawym miejscu,
zajrzyj na spark.edu.pl i wyślij do nas list motywacyjny wraz z CV:

praca@spark.edu.pl

mailto:praca@spark.edu.pl


Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów
rekrutacji, prowadzonych przez Spark Academy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt
a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie „RODO” lub „GDPR).

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Spark Academy z siedzibą w Poznaniu ul. Czesława Miłosza 3
60-461.


