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Eesti keele õpetaja
Avaldati: 09.06.2022 — Tööpakkumise nr: 1504512

Tööülesanded
Eesti keele õppetöö korraldamine põhikooli II kooliastme õpilastele;
Asutuse arendustegevustes ja ühistegemistes osalemine;
Õpilastega valdkonnaalastel konkurssidel osalemise korraldamine.
Nõuded kandidaadile
Magister.
Nõutud keeled: eesti keel kõnes C1 - väga hea, kirjas C1 - väga hea.
B - kategooria juhtimisõigus.
Ootame oma kollektiivi sõbralikku õpetajat, kelle haridus vastab kvalifikatsiooninõuetele või on
omandamisel, või on eelnevaid tulemuslikke kogemusi. Eeldame, et kandidaadil on valmidus: teha koostööd kollektiivis õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamisel ja organisatsiooni
arendustegevustesse panustamisel; - töötada liitklassides (7.-8. klass 7 õpilast); - leida
lähenemine hariduslike erivajadustega õpilastele; - panustada õppetöö mitmekesistamisse
kooliväliselt; - panustada enda professionaalsesse arengusse. Oskus märgata nii õpilaste
hariduslikke vajadusi kui andekust ning oskus suunata ja juhendada õpilasi vastavalt nende
võimetele.
Omalt poolt pakume
- särasilmsed ja uudishimulikud õpilased
- toetav juhtimiskultuur
- arendustegevustes kaasarääkimine
- professionaalse ja isiksusliku arengu toetamine
- ühtehoidev ning hooliv meeskond ja kogukond
- looduslikult kaunis inspireeriv keskkond.
Asukoht: Rapla maakond, Rapla vald, Kabala küla.
Vabade töökohtade arv: 1
Töötasu: Töötasus lepitakse kokku läbirääkimiste teel.
Töötasu määramisel lähtutakse kandidaadi kvalifikatsiooninõuetele vastavusest ja/või eelnevatest
kogemustest.
Tööaeg: osaline (0,545). tööd saab korraldada paindlikult läbirääkimiste teel,
tööd saab korraldada kolmel tööpäeval nädalas.
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: 22.08.2022.

Kandideerimise info
Konkursi korras soovime leida särasilmset, vastutustundlikku ja koostööd väärtustavat õpetajat,
kellega alustame püsivat koostööd 2022/2023 õppeaastal. Konkurss kestab sobiva kandidaadi
leidmiseni.
Kandideerimiseks palume esitada:
* CV
* motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lehel)
* avaldus koos palgasooviga
* haridust tõendavate või hariduse omandamise dokumentide koopia
* muud kandidaadi enda poolt soovitud dokumendid/materjalid
Digiallkirjastatud kandideerimise dokumendid palume saata e-posti aadressile
kool@kabala.edu.ee või tuua/saata allkirjastatult paberkandjal kooli kantseleisse.
Kandidaadid läbivad dokumendi ja vestlusvooru, millest võtab osa kuni neljaliikmeline komisjon,
millesse kuuluvad direktor, HEV-koordinaator, õpetajate esindaja ja/või hoolekogu esindaja.
Lisainfo saamiseks pöörduge julgesti: Pille Lille, Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor, tel 51900751,
e-post: direktor@kabala.edu.ee
Kandideerimise tähtaeg: 23.06.2022.
Vajalikud dokumendid: CV, muu (Haridust tõendavad dokumendid, avaldus ja kandidaadi enda
soovil muud dokumendid.)
Kontakt: Pille Lille, Asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 51900751, e-mail:
direktor@kabala.edu.ee.
Kandideerimiskeskkonna link: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised/653338
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