
APLIKUJ NA STANOWISKO
DYREKTORA PLACÓWKI

Dynamicznie rozwijająca się sieć niepublicznych dwujęzycznych przedszkoli i żłobków KIDS&Co.
zatrudni DYREKTORA PLACÓWKI.

KIDS&Co. jest największą w Polsce siecią prywatnych, dwujęzycznych przedszkoli i żłobków, działającą od 16 lat.
Naszą misją jest wychowywanie dzieci tak, aby w przyszłości jak najlepiej radziły sobie w nieustannie
zmieniającym się świecie. Właśnie do tego potrzebujemy pracowników, który zaszczepią w nich ciekawość
świata, poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Sukces naszej sieci przedszkoli KIDS&Co. osiągnęliśmy
stawiając na najwyższą jakość oferowanych usług, przyjazną atmosferę oraz bezpośrednią komunikację
z pracownikami. Wierzymy, że dobre relacje są podstawą dobrego działania. Każdy kto chce rozwijać się razem
z nami i lubi nowe wyzwania jest mile widziany.

• kierowanie dwujęzyczną placówką przedszkolną z oddziałem żłobkowym,
• organizacja pracy placówki i zarządzanie pracą zespołu nauczycieli i opiekunów,
• realizowanie zadań statutowych oraz podnoszenie jakości pracy przedszkola,
• sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
• reprezentowanie placówki w kontaktach z klientami i instytucjami zewnętrznymi,
• rekrutacja pracowników i dbanie o rozwój kompetencji kadry,
• współpraca z pozostałymi placówkami KIDS&Co.

MIĘDZYNARODOWE DWUJĘZYCZNE
PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI

• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki
   pedagogiczne, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą,
• wysokie kompetencje interpersonalne,
• umiejętność zarządzania zespołem,
• znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2, 
• motywację do rozwoju w roli menedżera zarządzającego
  placówką edukacyjną, mile widziane doświadczenie
  w zarządzaniu przedszkolem lub w branży edukacyjnej.

• pracę w nowoczesnej, dwujęzycznej placówce o wysokim standardzie
   edukacyjnym,
• pakiet benefitów – opieka medyczna, ubezpieczenie na życie OC,
   NNW, karta Medicover Sport,
• dostęp do szkoleń, mentorów i ekspertów,
• wsparcie HR Business Partnera,
• atrakcyjne narzędzia wspierające zarządzanie zespołem, 
• stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
• wynagrodzenie powiększane o premię uzależnioną od wyników pracy
  i dodatek funkcyjny.

Prosimy o dołączenie w dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych przez Centrum
Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. do procesu rekrutacji na zgłoszone stanowisko zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Ochrony
Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku”, jeśli aplikacja dotyczy jednego stanowiska,
lub „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. do czasu jej odwołania
lub na okres 5 lat do wszystkich procesów rekrutacyjnych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku”, jeśli zgadzacie się Państwo na kontakt z Państwem nie tylko
w związku z rekrutacją na jedno stanowisko, ale także z tymi możliwymi w przyszłości w naszej firmie.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego drogą elektroniczną
na adres: rekrutacja@kids-co.pl
Dopisując w temacie maila miejscowość i nazwę stanowiska. 

KILKA INFORMACJI O STANOWISKU

OCZEKIWANIA OFERUJEMY
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