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Loodusainete õpetaja
Keemia 0,5 õpetaja põhikooli 3. astmes
Avaldati: 19.01.2022 — Tööpakkumise nr: 1482870

Tööülesanded
Tundide ettevalmistamine ja andmine põhikoolis, meeskonnatöös osalemine, õpetamine
mänguliste ülesannete kaudu.
Nõuded kandidaadile
Bakalaureus.
Nõutud sertifikaadid/tunnistused: õpetaja.
Nõutud keeled: eesti keel kõnes C1 - väga hea, kirjas C1 - väga hea.
Arvutioskus: kesktase. e-posti kasutamine, interneti kasutamine, digikeskkonnad, äpid,
digivahendite kasutamine töös. Kool kasutab Stuudiumi keskkonda.
Vastavus ministri 23.08.2013 määruse nr 30 kvalifikatsiooninõuetele, kohusetundlikkus,
korrektsus
Omalt poolt pakume
Oled valmis enesetäienduseks ja erinevateks arenguvõimalusteks?
Oled Sa uudishimulik?
Viitsid läheneda oma ainele loovalt?
Hindad vabadust õppemeetodite valiku?
Ei karda digivahendeid ega mängulisi keskkondi?
Oskad 2 kuud puhkusel olles korralikult akusid laadida?
Siis me otsime Sind.
Otsime väga töökasse koolimeeskonda uusi
aktiivseid inimesi, kes tahavad anda põnevaid tunde, millest nad oma kooliajal puudust tundsid.
Koolis on bassein ja staadion, kus oma töötajad saavad tasuta sporti teha.
Asukoht: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Katse tn 2.
Vabade töökohtade arv: 1
Töötasu: Osaline tööaeg vastavalt kokkulepetele, võib lisanduda lisatasu klassijuhatamise eest
Tööaeg: osaline. Saab töötada osalise tööajaga.
Töötaja valib õppemeetodid ise, töökohustuste poolest lihtsam tööaeg on koolivaheajal,
koolivaheajad katavad 3 kuud aastas.
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Kandideerimise info
Kandideerimine CV jt dokumentide alusel.
Kui sul puudub pedagoogiline haridus, omandad alles kõrgharidust või oled loodusainetes tugev ja
omad hoopis muud haridust, on võimalik sõlmida 1-aastane leping. Kandideerimisavaldusele ja
CV-le palume lisada kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.
Kandideerimise tähtaeg: 31.03.2022.
Vajalikud dokumendid: CV Sooviavaldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.
Kontakt: Asutuse esindusõiguslik isik, e-mail: direktor@jarve.edu.ee.
Kandideerimiskeskkonna link: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised/633166
Kohtla-Järve Järve Kool
Järve Kool on Kohtla-Järvel asuv eesti kool, mis tähistab 2022.aastal 100.sünnipäeva. .
Kool muutus alates 2019 septembrist põhikooliks, 2021/22. õppeaastal õppib koolis 302 õpilast (1.9. klass). Koolis töötab 45 pedagoogilist töötajat ja 22 tugitöötajat personalis.
Uued nutikad töötajad on teretulnud!

