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Преподавател по английски език
Ние в IBL English Academy сме отдадени млади хора, които обичат работата си. Обичаме да
прекарваме време с децата, общуваме с тях, провокираме ги да задават въпроси и да стигат
сами до отговорите.
През 2018 г. открихме нашия първи филиал в град София /кв. Овча купел, ул.“Витошка поляна“
13/, с цел да създадем едно специално място, в което децата да учат, да се развиват и да се
изграждат като личности. Три години по-късно, поради големия интерес и многото прекрасни
деца, с които работим, открихме езиков център в град Кърджали /Кв.Възрожденци –
ул.“Александър Занков“7 ет.1 офис 1./
За нас обучението, възпитанието и приятелското отношение вървят ръка за ръка. Ние
вярваме, че всяко дете има потенциал, който се нуждае от поощряваща индивидуалното
развитие атмосфера. Една от основните ни цели е да изградим умения у детето, с които то да
разгръща своята инициативност и самостоятелност, когато е необходимо да взима само
решения.
Позовавайки се на метода – Обучение чрез проучване/Inquiry based learning, ние целим не
просто децата да усвоят чужд език, но да си изработят стратегии за справяне с различни
задачи от всяко естество. Държим те да изпълняват зададените активности, но още по-важно
е за тях, да знаят защо го правят.
Поради все по-големия интерес от страна на деца и родители, искаме да разширим екипа си
за град София. Търсим мотивиран, амбициозен човек, който обича децата и вярва в техните
способности и талант.
Точният човек за нас е:
• Отдаден на работата си;
• Да осъзнава важността и отговорността на професията;
• Квалифициран специалист /Педагогика, Английска филология, международно признат
сертификат/
• Умее да води градивна комуникация с родители и разбира защо е важна работата в екип;
• Желае да се усъвършенства и да е готов да експериментира с различни иновативни методи
на преподаване;
• Изключително организиран и обръщащ внимание на детайлите;
• Умее да разгръща идеите си, използвайки въображение и креативност.
Ние предлагаме:
• Възможност за обучение от високо квалифицирани специалисти;
• Работа в модерна и динамично развиваща се среда;
• Почасова заетост;
• Свобода за разгръщане на собствените идеи и потенциал;
• Позитивна подкрепяща работна среда;
• Добро възнаграждение;
• Малък брой ученици в клас;
• Възможност за участие в разработване на учебни материали;
Документи за кандидатстване:
• CV с актуална снимка;

