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JSTE DOKTORAND/KA, ABSOLVENTK/KA NEBO STUDENT/KA 5. 
ROČNÍKU A HLEDÁTE PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ V OBORU, ZATÍM NA 

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK? 

PAK NEVÁHEJTE A OZVĚTE SE NÁM, MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ!!!

 

Pro Bilingvní gymnázium Nový PORG, se sídlem v Praze 4 - Krči, 

od 1.9.2020 hledáme: 

Učitele/učitelku německého jazyka 

Koho hledáme? Kolegu, který: 

 Rád učí a dokáže studenty zaujmout 

 Je aktivní, má dobré nápady a energii je realizovat 
 Je na něj spolehnutí, umí pracovat týmově 

 Má chuť se dále vzdělávat a pracovat na rozvoji svém i školy 
 Má VŠ vzdělání (germanistika, učitelství německého jazyka) nebo je 

dokončuje 

 Má alespoň základní znalost angličtiny a nebojí se ji použít ;-) 
(máme v týmu i kolegy z jiných zemí) 

Co Vás u nás čeká? 

 Především šikovní studenti 

 Práce s menšími skupinami studentů (pro výuku jazyků jde o 12 

studentů max.) 
 Výuka studentů v rozpětí tercie – oktáva osmiletého gymnázia 

 Podpora ze strany vedení a kolegů v rámci oddělení jazyků 
 Úzká spolupráce s rodilým mluvčím 

A co Vám za to můžeme nabídnout? 

 Práci na částečný úvazek (12 hod. výuky týdně) s perspektivou 
budoucího navýšení 

 Možnost dlouhodobé spolupráce 
 Podporu dalšího vzdělávání 

 Moderní pracovní prostředí i pomůcky 

http://www.novyporg.cz/
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 Účast na školních akcích, formálních i neformálních  
 Kolektiv, který táhne za jeden provaz a podpoří Vás 

 Příležitost pracovat po boku zkušených kolegů z ČR i ze zahraničí (a 
rozvíjet tak němčinu, ale i angličtinu, španělštinu či francouzštinu 

komunikací s nimi) 
 Nadstandardní mzdu + zajímavé roční odměny 

 Zvýhodněné školní stravování 

Zaujali jsme Vás? Báječně! Pak neváhejte ani na okamžik a pošlete nám 
na hr@porg.cz svůj životopis. Rádi si jej přečteme a pozveme Vás na 

návštěvu do naší školy, kde probereme vše podstatné.  

Případné další dotazy ráda zodpovím na níže telefonním čísle 778 405 

949. Více info o nás naleznete na www.porg.cz 

Těšíme se na Vás! 
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