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WSC jest renomowaną marką szkoleń językowych. Prowadzimy kursy językowe dla firm, instytucji, szkół,
przedszkoli i klientów indywidualnych. Słuchaczy kształcimy w nowocześnie wyposażonej szkole w Warszawie
oraz w miejscach wyznaczonych przez klientów na terenie całego kraju.
Opieramy się na szacunku, otwartym dialogu i wsłuchiwaniu się w potrzeby naszych Klientów i pracowników.
Nasi lektorzy to zgrany, zaprzyjaźniony zespół kreatywnych i ciekawych osobowości.
W związku dynamicznym rozwojem poszukujemy nieszablonowych osób na stanowisko:

Lektor języka obcego
Miejsce pracy: Polska
Poszukujemy kreatywnych lektorów do prowadzenia kursów językowych na różnych poziomach zaawansowania
dla dorosłych i dla dzieci
Idealny lektor w swoim CV zawrze:
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znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1 potwierdzonej dyplomem lub certyfikatem,
doświadczenia w nauczaniu różnych grup wiekowych,
tworzenie materiałów metodycznych i dydaktycznych,
zaangażowania w wykonywaną pracę,
dobrej znajomości pakietu MS Office oraz sprawnego posługiwania się narzędziami multimedialnymi,
punktualność, uczciwość,
mobilność,
zaangażowanie i motywacja do pracy,
poczucie humoru oraz duże zdolności interpersonalne,
wysoka kultura osobista.

A w zamian my zaoferujemy:
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atrakcyjne wynagrodzenie,
możliwość rozwoju,
możliwość zatrudnienia o umowę o pracę dla wyróżniających się nauczycieli,
szkolenia metodyczne,
duży wybór materiałów dydaktycznych,
przyjazną atmosferę,
elastyczne godziny pracy,
stałą opiekę metodyka.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSC Centrum Rozwoju
S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U.
z
2016
r.,
poz.
922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych
rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest WSC Centrum Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Miodowej 1 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

