Стажант Педагози с Английски език
във верига детски градини
по Програма на МОН
„Студентски практики – Фаза 2”
Ние, ВМ Финанс Груп сме българска икономическа група,
която управлява портфолио от 9 компании в различни
сектори – дистрибуция на бързооборотни стоки, логистика,
печатно-издателска дейност, услуги – реклама,
образование. Висока оценка за отличната ни бизнес
репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие
и израстване, са присъдените ни през 2015 г. награди от
международния конкурс на банка Гутман за Най-добър
семеен бизнес в Централна и Източна Европа, Награда за
благотворителност за Централна и Източна Европа и Найдобър семеен бизнес в България.

ABC KinderCare Centre, стартирала дейността си през 2008 г., част от ВМ Финанс Груп, е първата
верига от детски градини в България, предлагаща международно образование за деца от 2 до
6-годишна възраст. ABC KinderCare Centre има три локации в град София – две в район Лозенец
и една в Драгалевци.
ABC KinderCare Centre работи приоритетно с дипломатическата общност в страната.
Програмата за обучение, изцяло базирана на английски език, е компилация от британската и
американската система за обучение на деца в предучилищна възраст. Нашата учебна програма
е разделена на теми, които се отнасят директно до преживяванията в реалния живот.
Предоставяме на децата възможност да упражняват и прилагат умения в смислен контекст, а и
да надграждат това, което вече знаят за света, чрез множество игри и мултисензорни дейности.
От основаването ни до сега, сме обучавали над 450 деца от над 20 различни националности,
които ни правят горди с факта, че са продължили образованието си в някои от най-добрите
училища по света. Работим съвместно със семействата и заедно преодоляваме
предизвикателства с отдаденост и грижа. Заедно помагаме на децата да разгърнат потенциала
си и да постигат успехи.
Ние сме екип от професионалисти, фокусирани върху индивидуалния подход за посрещане на
нуждите на децата, следваме методиката изцяло в съответствие с най-новите тенденции и
стандарти в областта на образованието. Поддържаме връзка с всички семейства, тъй като не
просто осигуряваме образование, а създаваме силна общност и източник на щастливи спомени
и взаимоотношения.

Посетете нашият уеб сайт за повече информация - www.abckinder.org

По Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”
финансиран от ОП НОИР, търсим Стажанти с педагогически профили, владеещи
Английски език
Информация за Проекта можете да намерите на www.praktiki.mon.bg, секция За проект/
Цели и секция Студенти/ Информация за студента
Кандидатстването се извършва през сайта www.praktiki.mon.bg след регистрация в
секция Студенти/ Регистрация на студент.






Искате ли да участвате в занимания, организирани според най-актуалните
международни академични стандарти в Предучилищното образование?
Искате ли да научите как с индивидуален подход и грижа подкрепяме децата
и им помагаме да разгърнат потенциала си?
Искате ли да работите с международна общност и да използвате знанията си
по Английски език?
Искате ли да станете част от семейството на ABC?
Ако отговорът ви е Да, бихме искали да се запознаем с Вас!

Ако Вие сте:
- Студент и все още търсите своя стаж
- Учите в специалност с профил Педагогическо образование – специалности:
Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език
или друга релевантна
- Отлично владеете Английски език - писмено и говоримо
Нашите стажанти ще:
- Участват и подпомагат активно работата на педaгога в групата
- Участват активно в квалификационните Workshops
- Участва в полагането на грижи за живота, здравето и сигурността на децата в групата

Кандидатствайте през сайта www.praktiki.mon.bg по нашите Стажантски позиции:

Обява No 7105
Стажант Педагог с Английски език в детска градина
Брой стажанти: 2
Адрес: ул. Бунтовник 31А
Обява No 7106
Стажант Педагог с Английски език в детска градина
Брой стажанти: 2
Адрес: Лозенец, бул. Христо Смирненски 27
Обява No 7107
Стажант Педагог с Английски език в детска градина
Брой стажанти: 2
Адрес: Драгалевци, ул. Лагадина 8

Стажовете ще се провеждат в локациите на веригата дески градини, с възможност за
съчетаване с учебната програма.
ЗА КОНТАКТИ





Евгения Живанкина - Бизнас партньор Човешки ресурси
0894564030
ezhivankina@vmfgroup.com

