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

Poszukujemy do naszego zespołu:

Psychologa edukacyjno-rozwojowego współkreatora
środowiska szkolnego dla etapu 4-8 Szkoły Podstawowej.

Miejsce pracy: Poznań

Po czym poznasz, że jesteś osobą, której poszukujemy?
● masz wykształcenie psychologiczne
● ciekawi Cię edukacja i rozwój człowieka
● łatwo nawiązujesz kontakty i lubisz współpracować
● sprawnie i kreatywnie posługujesz się językiem polskim i angielskim
● masz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
● interesują Cię nieszablonowe i innowacyjne metody w edukacji

Do Twoich zadań będzie należeć m.in:

● tworzenie kultury szkoły wspierającej rozwój uczniów oraz budowania
poczucia sprawstwa i brania odpowiedzialności przez kadrę i uczniów

● tworzenie koncepcji metodycznych - dydaktycznych i integrowanie ich
z programem rozwoju społeczo-emocjonalnego

● wypracowywanie procedur szkolnych i ich wdrażanie we współpracy
z wychowawcami i wicedyrektorem etapu edukacyjnego

● prowadzenie psychoprofilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla kadry
oraz uczniów i rodziców oraz prowadzenie  interwencji
wychowawczych/kryzysowych we współpracy z wychowawcami

● monitorowanie metodologii pracy na etapie i praca w zespole nad jej
doskonaleniem i dostosowywaniem do etapu rozwoju uczniów

Co oferujemy?
● ciekawą pracę z poczuciem misji - robimy coś naprawdę ważnego i możesz

być tego częścią,
● umowę na pełen etat,
● wspierający zespół.



Jeżeli spełniasz powyższe wymagania, wyślij do nas
CV oraz list motywacyjny na adres:

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.
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