
Vyučujúci Slovenskej
školy Rhein-Main

S L O V E N S K Á  Š K O L A  R H E I N - M A I N

H Ľ A D Á  P O S I L Y

Baví Vás viacjazyčnosť? 
Chcete učiť dvoj-/viacjazyčné deti? 
Podporovať rodiny s výchovou po slovensky? 
Žijete v okolí Frankfurtu nad Mohanom? 
Hľadáte možnosť privyrobiť si?
My zasa hľadáme posily pre jazykovú výučbu predškolákov,
školákov i dospelých. 

CZENTRUM je zriaďovateľom a správcom 
Slovenskej školy Rhein-Main. Deťom vo veku 

18 mesiacov až 15 rokov so slovenskými koreňmi ponúkame
doplnkovú výučbu slovenčiny a slovenských reálií.

Popis pozície a požiadavky nájdete v inzeráte.

czentrum gUG (haftungsbeschränkt), Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63263 Neu Isenburg

www.skolarheinmain.de



Vyučujúci Slovenskej
školy Rhein-Main

materský jazyk slovečina (výborná znalosť);

spoľahlivosť, flexibilita, príjemné vystupovanie a láskavý prístup k deťom;

trvalé bydlisko v regióne Rhein-Main;

ukončené štúdium na pedagogickej, filozofickej alebo fakulte humanitných a prírodných

vied, ideálne so zameraním na učiteľstvo slovenského jazyka, dejepisu a zemepisu pre 1. a

2. stupeň základnej školy;

podmienkou je bezúhonnosť (register trestov bez záznamu).

Predpoklady na výkon činnosti:

nadšená skupina viacjazyčne vychovávaných detí (máme vypracovaný vlastný vzdelávací

koncept, ktorý podporí Vašu prácu);

možnosť rozšírenia pôsobnosti o jazykovú výučbu dospelých či výučbu online;

po zaškolení dostatok voľného priestoru pre samostatnú prácu, príležitosť pracovať na

ďalšom rozvoji a realizovať vlastné projekty;

príjemná pracovná atmosféra a zázemie medzinárodného projektu s prípadnou účasťou

na ďalších vzdelávacích projektoch;

ohodnotenie na báze honorárov - nejedná sa o klasický pracovný pomer na plný úvazek

(podpisuje sa tzv. Übungsleitervertrag, živnostenský list nie je potrebný).

Naša ponuka:

Máme záujem o dlhodobú spoluprácu, ktorej základom sú dobre fungujúce medziľudské vzťahy. Je pre
nás dôležité môcť sa na seba navzájom spoľahnúť. Ak sa chcete podieľať na unikátnom projekte
Slovenskej školy Rhein-Main, pošlite nám štrukturovaný životopis s fotografiou a motivačný list v
slovenčine na adresu info@slovenskaskolarheinmain.de 
Upozorňujeme, že nie je možné preplácať cestovné náklady na pohovor. Budeme sa snažiť v rámci našich
možností prispôsobiť termín stretnutia Vašim potrebám. Zohľadnite prosím aktuálne hygienické opatrenia!
Ďakujeme.
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