Do Ekoškolky Rozárky hledáme ředitelku/ředitele
Do Ekoškolky Rozárky, rodinné mateřské školy se dvěma pobočkami, hledáme ředitelku/ředitele.

Jak to u nás vypadá
S dětmi trávíme hodně času venku, a to za každého počasí. Při výuce využíváme prvky programu Začít spolu.
Pamatujeme na prostor pro samostatné objevování okolního světa i na svobodnou hru. Zajímá nás, co jíme a čím se
obklopujeme. Důležitý je pro nás respekt k sobě navzájem a přírodě, spolupráce a komunikace s rodiči i dětmi.

Náplní práce je především řídit trojskou pobočku Ekoškolky Rozárky a směřování obou poboček.

Hledáme někoho, kdo:
Umí být dětem průvodcem a má chuť své zkušenosti předávat kolegům.
S dospělými i dětmi komunikuje otevřeně a partnersky.
Umí druhé vést, pomáhat jim v růstu, naslouchat.
Zdravě důvěřuje sobě i druhým.
Bude mít chuť a odvahu tvořit se svým týmem příjemné a dobře fungující prostředí pro všechny.
Má vlastní představu a vizi, ale zároveň přistupuje s respektem k tomu, co už je vytvořené.
Dokáže se nadchnout, vidět v práci smysl a neuteče před první překážkou.
Má blízko k environmentální výchově. Výhodou je i znalost programu Začít spolu.

Uchazeč musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci ředitele MŠ (odpovídající vzdělání a 3 roky praxe).

Pokud vás naše mateřská škola zaujala, pošlete ŽIVOTOPIS a MOTIVAČNÍ DOPIS na hana.weiser@podhoubi.cz. Rádi
se s vámi setkáme. Pokud vás naše mateřská škola zaujala, pošlete ŽIVOTOPIS a MOTIVAČNÍ DOPIS. Pošlete nám
prosím také kontakty na 5 lidí, kteří na vás budou schopní a ochotní poskytnout reference. Může se jednat i o
přátelské, nejen pracovní kontakty.

Nástup červenec/srpen 2019, HPP, 1,0 úvazku.

Zřizovatelem Ekoškolky Rozárky je Ekocentrum Podhoubí, nezisková organizace zaměřená na vzdělávání a ekologii.
Provozujeme mateřskou školu se 2 pobočkami (Troja, Smíchov), realizujeme ve školách ekologické výukové
programy, pořádáme semináře a akce pro veřejnost, obnovujeme starý sad v Braníku a jsme koordinátorem
mezinárodního programu Ekoškola pro MŠ v Praze a Středočeském kraji.

