Spark Academy to Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące, które wytyczają
nowe kierunki w edukacji.
Poszukujemy do naszego zespołu:

Nauczyciel wspomagający

dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do grupy 1-3 szkoły
podstawowej.
Miejsce pracy: Poznań
Po czym poznasz, że jesteś osobą, której poszukujemy?
● masz ukończoną pedagogikę specjalną
● ukończyłeś/aś studia podyplomowe z zakresu wspomagania osób z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu
● ciekawi Cię edukacja i rozwój człowieka
● łatwo nawiązujesz kontakty i lubisz współpracować
● sprawnie i kreatywnie posługujesz się językiem polskim
● masz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
● interesują Cię nieszablonowe i innowacyjne metody w edukacji
Dodatkowym atutem będą:
-

znajomość koncepcji terapii behawioralno-poznawczej,

Do Twoich zadań będzie należeć m.in:
-

wspomaganie nauczycieli w codziennej pracy z uczniem;

-

asystowanie na zajęciach dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych;

-

udział w spotkaniach zespołów;

-

prowadzenie dokumentacji specjalistycznej - Indywidualny Program
Edukacyjno-Terapeutyczne, Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania
Ucznia, sporządzanie informacji do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

-

prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych z uczniem

-

wsparcie nauczycieli w wypracowaniu metod pracy z uczniem objętym
pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

Co oferujemy?

●
●
●
●

ciekawą pracę z poczuciem misji - robimy coś naprawdę ważnego i możesz
być tego częścią
rynkowe wynagrodzenie
umowę na pełen etat
niebanalną atmosferę i wspierający zespół.

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania, wyślij do nas
CV oraz list motywacyjny na adres:
praca@spark.edu.pl
lub zadzwoń tel. 737 485 765

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.

