Botič o.p.s.
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10
IČ: 01914685
Tel: 271 750 548
E-mail: botic@toulcuvdvur.cz
Web: www.toulcuvdvur.cz

Chcete pracovat v příjemném a inspirativním prostředí neziskové organizace s dobrým jménem,
environmentálním zaměřením a kvalitními programy?
Jste komunikativní, pedagogický, hravý typ? Máte rádi přírodu a zajímáte se o její ochranu?
Baví vás práce s dětmi?
Přidejte se k nám! Právě teď hledáme vhodné kandidáty na pozici:

Lektor/lektorka ekologických výukových programů
Náplň práce:
o
o
o
o

Lektorství 2-3 hodinových ekologických výukových programů (dále EVP) pro školní třídy z MŠ,
ZŠ a SŠ v areálu Toulcova dvora.
Příprava a tvorba pomůcek, materiálů, pracovních listů a metodik EVP.
Lektorství dílen při akcích pro volný čas dětí a rodin.
Aktivní účast na pracovních poradách určených pro dobré plánování a koordinaci naší činnosti.

Hledáme nového kolegu či novou kolegyni, který/á bude splňovat většinu těchto předpokladů:
o
o
o
o
o
o

Vysokoškolské či středoškolské přírodovědné či pedagogické vzdělání
Zkušenost s lektorskou či pedagogickou prací s dětmi, ideálně praxe v EVVO oblasti
Porozumění významu EVVO a osobní angažovanost v problematice ochrany životního prostředí
Přátelský a respektující přístup k sobě i druhým, touha dále se rozvíjet
Manuální zručnost, hra na hudební nástroj či záliba a dovednosti v zahradničení
Profesionalita, což pro nás znamená:
 Spolehlivost (na čem se domluvíme, to udělám)
 Spolupráci (nabízím ze sebe to nejlepší ve vstřícné a přiměřené komunikaci s ostatními)
 Zájem o věc (přijímám a podporuji poslání, vizi a hodnoty společnosti)
 Iniciativu (všímám si a proaktivně nabízím své dovednosti pro řešení pracovních výzev)

Nabízíme:
o
o
o
o
o
o

Zaměstnání na zkrácený úvazek, záleží na oboustranně vyhovující domluvě, pro nás ideálně 30
hodin týdně, tj. 0,7 úvazku, 5 dní v týdnu.
Smysluplné zaměstnání v nádherném prostředí Toulcova dvora v týmu přátelských a
pracovitých lidí se smyslem pro humor a nadšením pro práci
Zaměstnanecké benefity (3 sickdays/rok, možnost dalšího vzdělávání, možnost slevy tarifu na
soukromém mobilním telefonu, slevy v partnerských obchodech: např. Keen, Biotety)
Možnost profesního růstu, podporujeme další vzdělávání zaměstnanců v oboru
Zapojení do směrování organizace – pravidelně se scházíme a plánujeme, vyhodnocujeme
Nástupní plat cca 22000 Kč hrubého na plný úvazek dle zkušenosti (tzn. na 0,7 úvazku cca
15400 Kč)

Předpokládaný nástup:
Dle domluvy, ideálně 1.9.2018, možno dříve, raději ne později
Průběh výběrového řízení:
K přihlášení do výběrového řízení zašlete do 31.5.2018 e-mail na adresu: chvatalova@toulcuvdvur.cz
Do předmětu e-mailu napište LEKTOR EVP, v příloze pošlete dva dokumenty ve formátu pdf:
1) strukturovaný životopis (dokument nazvěte VASEPRIJMENI_CV.pdf)
2) motivační dopis, v němž popíšete, co Vás láká na této práci a jaké své dovednosti u nás dobře
uplatníte, uveďte případně kontakty na osoby/organizace, které na Vás mohou poskytnout pracovní
reference (dokument nazvěte VASEPRIJMENI_motivacnidopis.pdf)
Výběrové řízení bude probíhat vícekolově:
Uchazeči vybraní na základě zaslaného životopisu a motivačního dopisu budou telefonicky kontaktováni a
pozváni na pohovor. Z účastníků pohovoru vybereme uchazeče do dalšího kola, které bude zaměřeno na
praktické ověření požadovaných znalostí a dovedností. Výběrové řízení proběhne v termínu 13.27.6.2018.
Kontakt:
Botič o.p.s.
Se sídlem: Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10
Mgr. Martina Chvátalová – ředitelka
chvatalova@toulcuvdvur.cz
tel.: 271 750 556
Více informací o Botič o.p.s. zde: http://www.toulcuvdvur.cz/o-nas/organizace/botic-ops

