Chcesz pracować w szkole, która na pierwszym miejscu stawia szeroko
rozumiany rozwój uczniów i nauczycieli?
My też! Dlatego powstał Spark!
Sprawa nie jest jednak tak łatwa, jak mogłoby się wydawać. Codziennie i z różnymi efektami
mierzymy się z problemami natury wszelakiej - od ideowych począwszy na przyziemnych jak brak
miejsca w szkole skończywszy.
Na kolejne lata do naszego liceum poszukujemy:
*nauczycieli-twórców, którzy nie boją się porzucić starego sposobu myślenia o szkole i edukacji i
zacząć ją tworzyć choćby od nowa;
*nauczycieli-wolnomyślicieli, którzy w pracy z uczniami potrafią poświęcić czas na to, co
naprawdę ważne, kosztem rzeczy tak czasami nieistotnych, jak podstawa programowa czy
egzamin ośmioklasisty;)
*nauczycieli-strategów, którzy potrafią inspirować i osłaniać tyły, podczas, gdy uczniowie będą
dokonywać swojego dzieła.
Co oferujemy w zamian?
Udział w procesie tworzenia, pełnym wybojów, upadków, frustracji, przegadanych w zespole
godzin, sukcesów, radości (s)tworzenia czegoś ważnego. Łatwo nie jest, ale nie poddajemy się i
wciąż tu jesteśmy - jeśli to Cię przekonuje, napisz do nas. Czekamy z niecierpliwością.
Zespół Sparka.
Aktualnie poszukujemy osoby z wykształceniem w kierunku:
● j. polskiego (LO), ½ etatu
Przy zatrudnieniu przeszkodą nie będzie brak przygotowania pedagogicznego, jednak aby spełnić
wymogi oświatowe potrzebujemy Twojej gotowości, by to przygotowanie uzupełnić.
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.
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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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