
Szkoła Języków Obcych „Germanos” istnieje na rynku  już od ponad 10 lat.  Prowadzimy

kursy  językowe  na  wszystkich  poziomach  zaawansowania,  indywidualnie  lub  w  małych

grupach. Przygotowujemy do testu ósmoklasisty,  egzaminu maturalnego oraz certyfikatów

językowych  (w  tym  egzaminów  Cambrige).  Jesteśmy  jedynym  we  Lwówku  Śląskim  i

Bolesławcu akredytowanym centrum metod Teddy Eddie oraz Savvy Ed (język angielski dla

dzieci w wieku 2-10 lat). Naszym celem jest ciągły rozwój, dlatego poszukujemy osób, które

nawiążą z nami współpracę w charakterze

LEKTORKI / LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO lub NIEMIECKIEGO

Od kandydatów wymagamy:

• bardzo dobrej znajomości wybranego języka (ukończone/rozpoczęte studia filologiczne lub

certyfikat językowy na poziomie co najmniej FCE B2)

• chęci ciągłego rozwoju

• gotowości do pracy z różnymi grupami wiekowymi

• dobrej organizacji pracy

• prawo jazdy kat. B jest dodatkowym atutem 

Oferujemy:

• stanowisko  lektora/lektorka  języka  niemieckiego  lub  angielskiego  w  Bolesławcu  lub/i

Lwówku Śląskim

• umowę zlecenie lub umowę o pracę

• atrakcyjne stawki godzinowe

• elastyczny czas pracy

• szkolenia metodyczne 

• dostęp do materiałów dydaktycznych

• konsultacje z opiekunem metody

PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PRACY W „GERMANOSIE”



Nie musisz mieć bogatego doświadczenia, przeszkolimy Cię – dowiesz się jak nauczać, z jakich

metod  korzystać,  jak  dobierać  materiały do  poszczególnych kursów.  Do tego  przez  cały okres

współpracy zapewniamy bezpłatny dostęp do naszej biblioteczki językowej. W razie pytań możesz

skorzystać z pomocy opiekuna metody oraz innych lektorów. 

CV  oraz  ksero  dokumentów  (dyplomu  lub  certyfikatu)  prosimy  przesyłać  na  adres

biuro.germanos@wp.pl  lub  składać  osobiście  w  biurze  szkoły  (Lwówek  Śląski,  ul.

Malinowskiego 27, II piętro)

Uprzejmie  informujemy,  że  skontaktujemy  się  wyłącznie  z  wybranymi  Kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W CV prosimy o uwzględnienie zapisów:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst

jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji

procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.

Ustaw z  2018,poz.1000  oraz  zgodnie  z  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady UE

2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z

przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”


