Šír debatu do nových kútov

Rozširujeme metodický tím, ktorý má na starosti podporu stredoškolských klubov
V debatnej sezóne 2019/2020 chceme zapojiť viac mladých ľudí do stredoškolského
programu, a tým, ktorí v ňom už sú, poskytnúť efektívnejšiu podporu. Náš cieľ je do 3-5
rokov zdvojnásobiť počet stredoškolských debatných klubov (teraz 35). Viac o našich
očakávaniach od tejto pozície si môžeš pozrieť v tomto príspevku tvojho možného kolegu.
Sme občianske združenie, ktoré podporuje kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo
mladých ľudí. Väčšinu našich klubov vedú stredoškoláci, pre ktorých organizujeme
niekoľko vzdelávacích podujatí každý rok. Od debatných klubov očakávame, že sa budú
stretávať každý týždeň počas školského roka a pracovať na rozvoji svojich členov.
Hlavné úlohy
§ Osobne navštevovať debatné kluby, poskytovať spätnú väzbu vedúcim
§ Tvoriť metodické podklady na stretnutia debatných klubov (aj v angličtine)
§ Komunikovať so záujemcami o založenie debatného klubu
Čo hľadáme
§ Výborné komunikačné zručnosti a schopnosť motivovať mladých ľudí
§ Preukázateľný zodpovedný prístup a zmysel pre detail
§ Skúsenosť so vzdelávaním alebo tvorbou metodiky
Ponúkame zmysluplnú skúsenosť
§ Badateľné výsledky, spoločenský dopad, organizácia s dobrou povesťou
§ Projekt s celoslovenskou pôsobnosťou, spolupráca so zaujímavými partnermi
§ Komunita mladých, charakterných a angažovaných ľudí so zmyslom pre humor
Podmienky
§ Mzda podľa skúseností, pri plnom úväzku od 1000 eur v hrubom
§ Plný úväzok v Bratislave, skrátený úväzok alebo dohoda aj mimo Bratislavy
§ Flexibilný pracovný čas, možnosť predĺženia, zvýšenej mzdy, vlastných projektov

Ako sa prihlásiť
Pošlite ukážky predchádzajúcej práce, životopis a motivačný list reflektujúce naše
očakávania do 30. júna 2018 na adresu praca@sda.sk. Vybraných záujemcov pozveme na
pohovor. Preferovaný termín nástupu je 1. september 2018.
Pri prihlásení uveďte nasledujúci súhlas: "Súhlasím so spracúvaním mojich osobných
údajov v zasielanom životopise Slovenskou debatnou asociáciou (IČO 31801480) v jej
databáze za účelom evidencie záujemcov o zamestnanie a výberu zamestnanca na
ponúkanú pracovnú pozíciu po dobu 6 mesiacov. Svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne
odvolať."

