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HLEDÁ SE ŽENA … 

Ano to jsou slova známé písničky skupiny Mandrage, ale my hledáme i muže :-)… tedy abychom nepůsobili nějak 

diskriminačně uvedeme vše na pravou míru:  

Do naší soukromé školičky rodinného typu, hledáme posilu na pozici učitel/učitelka pro skupinku dětí 

od 16 měsíců do 4 let věku. Pozice je otevřena na pobočce v centru Prahy 5 na Smíchově s výbornou 

dopravní dostupností – Preslova 72/25. 

Pracujeme s vlastním unikátním ŠVP zaměřeným na podporu rozvoje dětí. Hledáme schopnou, samostatnou, pro práci 

s dětmi nadšenou posilu do našeho kolektivu. Aktuálně nabízíme spolupráci formou brigády a v případě oboustranné 

spokojenosti se dohodneme i na hlavním pracovním poměru. 

Co od vás očekáváme: 

• Maximálně možný kladný vztah k dětem • Vzdělání v oboru předškolní pedagogika – SŠ, VOŠ, VŠ • Praxe na obdobné 

pozici je velkou výhodou, nikoliv podmínkou • Máte-li zkušenosti s péčí o děti ve smíšeném kolektivu bude to opět vaše 

plus  • Empatii, tvůrčího ducha, schopnost improvizace • Schopnost děti zaujmout, motivovat • Spolehlivost, 

zodpovědnost a velká míra samostatnosti • Nadšení, aktivita, dochvilnost,  • Milé a reprezentativní vystupování, které je 

vizitkou zaměstnavatele ale i vás samotných • Výborné organizační, obchodní a komunikační schopnosti • Zdravotní 

průkaz • Vzhledem k cizojazyčnému prostředí (rodiče i děti cizinců) požadujeme anglický, případně francouzský jazyk na 

komunikativní úrovni 

Nabízíme: 

• Hezké a příjemné pracovní prostředí • Mladý a tolerantní pracovní kolektiv • Malou skupinku dětí • Flexibilitu při 

plánování pracovních směn • Prostor pro vlastní realizaci • Příslušné finanční ohodnocení s možností bonusů, firemní 

akce • Prostor pro další vzdělávání pedagogických pracovníků • Strava hrazená zaměstnavatelem 

Pokud vás nabídka oslovila a chtěli byste s námi spojit kus své budoucnosti, prosím zašlete nám svůj životopis spolu s 

fotografií a připojte krátký motivační dopis. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Nástup možný po 

dohodě kdykoliv.  
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