Hledáme zaměstnance na pracovní pozici

METODICKO-KOORDINAČNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE
Jaká bude vaše pracovní náplň?
›

›
›

›

Koordinace a facilitace pracovních skupin připravujících vzdělávací
nabídku školám a pedagogům v podporovaných oblastech
(např. výuka venku, klimatické vzdělávání, projektová výuka aj.),
metodická podpora pedagogů a škol,
podílení se na přípravě nových projektů zaměřených na změny
ve vzdělávání (např. OP JAK, přeshraniční projekty) s ohledem
na problematiku environmentální výchovy,
zapojení do vedení projektů a doplňkově administrativní práce.

Hledáme kolegu/kolegyni, který/á bude:
›
›
›
›
›
›

mít zkušenosti s přípravou a realizací projektů,
mít výborné organizační a komunikační schopnosti, zkušenosti
s facilitací a vedením pracovních skupin,
přistupovat k práci proaktině, promýšlet řešení úkolů a plánovat,
ovládat IT techniku (PC, dataprojektor), základní programy a aplikace
(MS Office, Google aplikace),
ochoten/a se s ohledem na svoji práci dále vzdělávat,
schopen/a plynule komunikovat v anglickém jazyce.

LIPKA
Jsme jedna z největších organizací v České
republice, která se již více než 30 let věnuje
environmentální výchově, vzdělávání a osvětě dětí
i dospělých.
Na nejmladším z pěti pracovišť – Kamenné, se
zaměřujeme zejména na vzdělávání pedagogů
všech stupňů škol, od dlouhodobých kurzů
pro jednotlivce i kolektivy až po tematicky pestrou
nabídku jednorázových seminářů.
Zajišťujeme výuku environmentálních předmětů
na několika univerzitách. Poskytujeme základním
i středním školám environmentální výukové
programy, věnujeme se přírodním zahradám
a volnočasovým aktivitám.
Chceme žít ve světě, kde zdravé životní prostředí
a dobré vztahy mezi lidmi jsou víc než materiální
bohatství. Tvoříme společnost, která žije
s respektem k limitům naší planety.

Co je pro vás výhodou?
›
›
›
›

Zkušenost s přípravou a vedením projektu zaměřeného na vzdělávání,
zkušenost s mentoringem/koučinkem/vedením supervizí,
povědomí o environmentálně odpovědném jednání,
aktivní znalost německého jazyka.

Co vám nabízíme a na co se můžete těšit?
›
›
›
›
›

Hlavní pracovní poměr s úvazkem 0,3–0,5 s nástupem od září 2022
s možností dalšího navýšení,
platové ohodnocení dle platných směrnic pro školská zařízení (11. platová třída),
pružnou pracovní dobu s významným podílem sebeřízení,
dobré technické zázemí a zaměstnanecké benefity (FKSP, systém interního vzdělávání),
prací a vzděláváním rosteme lidsky a odborně – možnost dalšího profesního rozvoje v přátelském kolektivu
environmentálně naladěných kolegů.

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zašlete na email hana.mikulicova@lipka.cz do 20. června 2022.
S vybranými uchazeči budou probíhat pohovory 29. nebo 30. června.
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