Pro unikátní projekt TAG (Technology Across Generation),
zaměřený na technické vzdělávání napříč generacemi hledáme
nadšené spolupracovníky!
Zaměstnavatel: SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova 15

MANAŽER/KA VZDĚLÁVACÍCH
A NÁBOROVÝCH PROGRAMŮ
LEKTOR/KA
MULTIGENERAČNÍ DÍLNY
KOORDINÁTOR/KA STÁŽÍ
Délka trvání projektu 5 let

MANAŽER/KA VZDĚLÁVACÍCH A NÁBOROVÝCH PROGRAMŮ
Požadavky:










Minimálně SŠ vzdělání s pozitivním vztahem k mládeži a
technickým oborům
Obchodní duch, orientace v marketingu
Znalost MS Office
Výborné komunikativní, vyjednávací a organizační
schopnosti
Koncepční myšlení, kreativita, inovativnost – nové
nápady
Časová flexibilita
Řidičský průkaz skupiny B
Znalost AJ výhodou
Trestní bezúhonnost podmínkou

Nabízíme:








Seberealizaci, možnost podílet se na nastavení
projektových aktivit od začátku projektu
Zajímavá kreativní práce
Velká časová flexibilita – pružná pracovní doba
Práce v příjemném prostředí
Zajímavé finanční ohodnocení
Benefity z FKSP
25 dní dovolené

Pracovní náplň:












Komunikace s MŠ, ZŠ a partnery projektu – mapování jejich
vzdělávacích potřeb
Spolupráce na tvorbě a zpracování jednotlivých vzdělávacích
programů
Stanovení plánu programů a dalších aktivit
Propagace a reprezentace školy, realizace náborových aktivit školy
Komunikace s rodiči a partnery (firmy, spolky), navázání spolupráce v
rámci workshopů a přednášek
Vytváření podmínek k dalšímu rozvoji spolupráce
Úzká spolupráce s lektorem multigenerační dílny
Spolupráce s ostatními pracovníky školy – přehled o technickém
vybavení školy
Administrativa spojená s projektem
Reporting vedoucímu projektu

Jste-li osloven/a naší nabídkou, zašlete nám svůj strukturovaný
životopis do 24. 8. 2020 na e-mail: jagosova@sos-vyskov.cz.
Na osobní pohovor budete pozváni telefonicky.

LEKTOR/KA MULTIGENERAČNÍ DÍLNY
Požadavky:












Minimálně vyučen v technickém oboru
Pozitivní vztah k mládeži, pedagogická praxe v
technickém oboru vítána, vedení zájmových aktivit
výhodou (práce s dětmi – nutnost zaujmout, nadchnout)
Znalost MS Office
Výborné komunikativní a organizační schopnosti
Kreativita, inovativnost – nové nápady
Manuální zručnost a technické znalosti
Časová flexibilita
Řidičský průkaz skupiny B
Trestní bezúhonnost podmínkou

Nabízíme:








Seberealizaci, možnost podílet se na nastavení
projektových aktivit od začátku projektu
Zajímavá kreativní práce
Velká časová flexibilita – pružná pracovní doba
Práce v příjemném prostředí
Zajímavé finanční ohodnocení
Benefity z FKSP
25 dní dovolené

Pracovní náplň:









Kompletní zajištění chodu dílny – materiál, obsluha jednoduchých
strojů a nářadí
Přímá práce s žáky MŠ a ZŠ – realizace vzdělávacích aktivit
Příprava a realizace workshopů a přednášek pro veřejnost a sociální
partnery
Podílení se na tvorbě vzdělávacích programů
Úzká spolupráce s manažerem vzdělávacích programů
Spolupráce s ostatními pracovníky školy – přehled o technickém
vybavení školy
Administrativa a reporting spojené s schodem projektu

Jste-li osloven/a naší nabídkou, zašlete nám svůj strukturovaný
životopis do 24. 8. 2020 na e-mail: jagosova@sos-vyskov.cz.
Na osobní pohovor budete pozváni telefonicky.

KOORDINÁTOR/KA STÁŽÍ
Požadavky:









Minimálně SŠ vzdělání s pozitivním vztahem k mládeži
a technickým oborům
Znalost MS Office
Výborné komunikativní, vyjednávací a organizační
schopnosti
Koncepční myšlení
Časová flexibilita
Znalost AJ slovem i písmem podmínkou
Řidičský průkaz skupiny B
Trestní bezúhonnost podmínkou

Nabízíme:








Seberealizaci, možnost podílet se na nastavení
projektových aktivit od začátku projektu
Zajímavá kreativní práce
Velká časová flexibilita – pružná pracovní doba
Práce v příjemném prostředí
Zajímavé finanční ohodnocení
Benefity z FKSP
25 dní dovolené

Pracovní náplň:








Veškerá organizace stáží, vyjednávání programu, ubytování, dopravy
Spolupráce na tvorbě a programu stáží
Stanovení plánu jednotlivých programů a dalších aktivit
Úzká spolupráce s dalšími pracovníky projektu a účastníky stáží
Komunikace s partnery, navázání spolupráce
Vytváření prostředí k dalšímu rozvoji spolupráce
Administrativa a reporting vedoucímu projektu

Jste-li osloven/a naší nabídkou, zašlete nám svůj strukturovaný životopis do 24. 8. 2020 na e-mail: jagosova@sos-vyskov.cz.
Na osobní pohovor budete pozváni telefonicky.

