Pedagógus munkatársat keresünk
Elsősorban a 2021/22-es tanévben induló 5. évfolyamos diákjaink mellé
Mi, a Da Vinci Tehetséggondozó Általános Iskola pedagógusai, diákjai és az itt
tanuló gyerekek szülei, olyan pedagógusokat keresünk, akikkel fel tudjuk építeni és
működtetni tudjuk az egyik legjobb iskolát - bármit jelentsen is ez pontosan.

Van néhány alapérték, amit fontosnak tartunk.
Olyan munkatársat keresünk akire minél több jellemző az alábbiak közül.
Munkához való hozzáállás

- komolyan veszed a feladataidat;
- felelősséget vállasz a dolgaidért;
- fontos, hogy amit kiadsz a kezeid közül, az rendben legyen - olyan, amire büszke
tudsz lenni.
Elhivatottság

- érdekel a szakmád, amivel foglalkozol;
- jól akarod csinálni a dolgaidat és mindig jobbra törekszel - folyamatosan tanulsz,
fejlődsz.
Megbízhatóság

- törekszel a gyerekeknek kiegyensúlyozott, biztonságos környezetet teremteni;
- ha ígérsz valamit, akkor azt teljesíted - számíthatunk rád.
Csapatban gondolkodás

- tudod, hogy a munkád fontos és meghatározó, de egy ember önmagában
mégsem tud eredményt elérni - csapatban dolgozunk, lojálisak vagyunk egymás
iránt.
Rugalmasság és nyitottság

- tudod, hogy ami tegnap működött, az lehet, hogy holnap már kevés lesz;
- innovatív, új utakat keresel, nem a megszokott mintát ismételgeted.

Fegyelmezettség és alázat

- ha valamit újra kell kezdeni, akkor újrakezded; ha valami nem lett elég jó, akkor
dolgozol még rajta;

- ha nem izgalmas feladat esik be, akkor is megcsinálod (néha fel szoktunk
seperni).
Motiváció

- megvan benned az a belső motiváció és igény, ami kell ahhoz, hogy a munkád
ne jó legyen, hanem maradandó;

- hogy valamit ne csak letudj, hanem valóban tedd bele magad - hozd ki
magadból, ami tehetség benned van.
Képzeld el, hogy a fentiek nagy része igaz lesz az összes munkatársadra. Azok az
emberek, akikkel az időd nagy részét töltöd és akikkel együtt dolgozol, hasonlóan
gondolkodnak. Ez egy nagyon inspiráló közeg tud lenni. Olyan munkakörnyezet,
amiben ki tudsz teljesedni.
Szívesen találkozunk Veled személyesen, és szívesen beszélgetünk.
Emellett a találkozóra felkészülten akarunk érkezni – ezért, ha kedvet érzel egy
ilyen közösségben dolgozni, kérünk, hogy küldjél magadról egy bemutatkozó
anyagot Jónási Krisztián részére az alábbi e-mail címre:
hello@davincisuli.hu
Olyan bemutatkozót készíts, amilyet szeretnél.
Emellett van néhány téma, amit mindenképpen tartalmazzon az anyagod:

- Mi motivál? Miért tanítanál a Da Vinci suliban?
- Milyen módszerek, keretek azok, amelyek számodra kényelmesek, amiben
szívesen dolgozol? Milyen tapasztalattal rendelkezel (módszerek, gyerekek)?

- Milyen céljaid, vágyaid vannak?
Köszönjük, hogy megtisztelsz minket a bizalmaddal!

