MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. je nezisková organizace zaměřená na rozvoj Jilemnicka a na spolupráci mezi
místními aktéry. Naším cílem je přispět k vyváženému rozvoji území, ke zlepšení veřejných služeb
a veřejné správy, ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a také k podpoře
vzdělávání.
Aktuálně realizujeme projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Jilemnicko II. (dále MAP II.), který
navazuje na úspěšný projekt MAP I. Pro realizaci tohoto projektu přijmeme kolegyni/kolegu do
realizačního týmu na pozici

LEKTOR POLYTECHNICKÝCH KROUŽKŮ
Co budete dělat:


vést zájmové kroužky polytechnického vzdělávání na základních a mateřských školách v území
MAS (MŠ Poniklá, MŠ Víchová n. J. MŠ Levínská Olešnice, ZŠ Poniklá, ZŠ Studenec, ZŠ a MŠ
Vítkovice, ZŠ Vysoké n. J.),



podávat zprávy (zpravidla čtvrtletní) z realizace polytechnických kroužků hlavní manažerce
projektu,



podílet se na stanovení obsahu a cíle kroužků a podávat zpětnou vazbu,



komunikovat a spolupracovat se členy realizačního týmu projektu,



účastnit se porad realizačního týmu,



v případě potřeby se účastnit pracovních skupin a zasedání řídícího výboru MAP.

S kým budete spolupracovat?





s hlavní manažerkou projektu, která má zkušenosti s řízením projektu MAP I,
s koordinátorkou projektu MAP II.,
s kolegyněmi a kolegy z realizačního týmu projektu.
pedagog

Co nabízíme:






práci, která má smysl a jejíž výsledek ovlivní tak důležitou oblast jakou je vzdělávání,
flexibilní pracovní dobu a možnost kombinace se stávajícím zaměstnáním,
práci na DPP (max. 220 h/rok),
práci po dobu trvání aktivit projektu, tj. 3 roky od 09/2018 do 6/2021,
možnost podporovat a rozvíjet polytechnické vzdělávání u dětí a žáků a podporovat tak jejich
budoucnost.
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Co od vás očekáváme:








aktivní zájem o problematiku polytechnického vzdělávání,
samostatný a zodpovědný přístup,
analytické myšlení a tah na branku,
schopnost a zájem se neustále učit a rozvíjet,
minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,
výbornou znalost ČJ,
jste aktivní řidič.

Uvítáme:



předchozí zkušenosti v oblasti polytechnického vzdělávání,
pokud bydlíte v rozumné dojezdové vzdálenosti do Jilemnice.

Místo výkonu práce:


lokality, kde budou probíhat kroužky: MŠ Poniklá, MŠ Víchová n. J. MŠ Levínská Olešnice, ZŠ
Poniklá, ZŠ Studenec, ZŠ a MŠ Vítkovice, ZŠ Vysoké n. J.,



možnost vést kroužek pouze ve vybrané škole/lokalitě dle možností.

Chcete se stát součástí připravovaného projektu?
Pokud ano, pošlete nám do 15. 8. 2018 e-mail na adresu masjilemnice@seznam.cz a připojte
k němu:
1) strukturovaný životopis s telefonním číslem, na kterém Vás zastihneme,
2) pár vět o tom, proč jste se pro tuto pozici rozhodla/rozhodl,
3) prohlášení a potvrzení uchazeče o zaměstnání (viz šablona Informace zaměstnavatele pro
uchazeče).
Vaše dotazy Vám ráda zodpoví Lenka Šulanová, projektová manažerka MAP
(sulanova.lenka@gmail.com, 737 387 281).
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