
Učitel/ Učitelka základní školy 1. stupně 

Pro našeho klienta, soukromou základní školu, zaměřenou na moderní styl výuky respektující 

individuální přístup k dětem, hledáme UČITELE, UČITELKU, kreativní, pracovitou, 

perspektivní osobu, která má vřelý a empatický vztah k dětem založený na vzájemném 

respektu a úctě. 

• Máte zkušenost s výukou na I. Stupni nebo ji chcete získat? 

• Rád/a učíte a dokážete děti nadchnout pro získávání znalostí? 

• Máte kladný vztah k dětem a respektujete jejich individualitu? 

• Jste osobnost, která se zajímá o svůj osobní rozvoj a moderní metody ve vzdělávání? 

• Chcete pracovat pro školu, kam děti rády chodí? 

VAŠE ODPOVĚDI JSOU ANO, - VÝBORNĚ, OZVĚTE SE NÁM. 

Požadujeme: 

• Probíhající nebo ukončené studium učitelství nebo speciální pedagogika  

• smysl pro týmovou spolupráci 

• schopnost dávat a přijímat zpětnou vazbu 

• orientaci na výsledek 

• pozitivní přístup a chuť vzdělávat děti a podpořit je v jejich talentu 

• nadšení pro práci s dětmi a otevřenost k moderním metodám výuky 

• inovativní a proaktivní přístup  

Nabízíme:  

• zázemí soukromé základní školy 

• filozofii svobodné firmy a individuálního přístupu k dětem 

• skvělý kolektiv pedagogů, kteří dokáží podpořit 

• dlouhodobou spolupráci 

• prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj 

• příjemnou pracovní a tvořivou atmosféru 

• moderní pracovní prostředí 

• týmovou i samostatnou, ale hlavně kreativní práci  

• malý kolektiv žáků ve třídě 

• spolupráce je možná ihned nebo od září 

Těšíme se na Vaše reakce. Prosíme o zaslání Vašeho CV. Místo výkonu práce Praha 9.  

 

 

 

 



Future Recruitment s.r.o. je mladá a dynamická personálně poradenská společnost zaměřená 

na vyhledávání specialistů napříč obory a trhy. Každý den pomáháme absolventům i 

zkušeným pracovníkům posouvat se ve své profesní kariéře dále. Naší misí je přinášet vám 

exkluzivní pracovní příležitosti a podporovat vás na cestě za úspěchem. Věříme, že i vy s 

námi najdete svou budoucnost. 

Reakce prosím zasílejte na e-mail l.nausova@futurerecruitment.cz Mgr. Ludvika Naušová 

Tel. 735 751 917 http://futurerecruitment.cz/ 
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