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POZÍCIÓ: ANGOL TANÁR/TANÍTÓ NYÁRI TÁBORBA BUDAPESTEN
A Funside Egyesületnél büszkék vagyunk rá, hogy több mint 10 éve szervezünk táborokat, ahova ma
már több tucat országból érkeznek gyerekek és fiatalok. Idén nyáron több mint 20-féle balatoni
táborunkkal az ország legszélesebb kínálatát tudjuk felmutatni, emellett indítunk napközis
turnusokat budapesti helyszínünkön is. Csapatunk fiatal, vidám és nagyon lelkes: mindenünk a
táborozás és számunkra a Funside több, mint egy munka. Ugyanakkor nem jutottunk volna el idáig,
ha nem dolgoznánk nagyon keményen azon, hogy a lehető legszínvonalasabb és legélvezhetőbb
programot hozzuk létre táborozóink számára. Turnusaink idén budapesti és balatoni helyszíneinken
egyaránt több új programmal is bővülnek, ezért tovább gyarapodik a Funside Csapat is!
Várjuk a jelentkezésedet, ha:
•
•
•
•
•
•

tanár- vagy tanítóképzőt végeztél és/vagy jelentős ideje hivatásszerűen nyelvtanári
munkakörben dolgozol
van táboroztatói tapasztalatod vagy jelentős ideig hivatásszerűen foglalkoztál már
gyermekekkel
képes vagy az általunk megadott tanterv és kerettémák alapján önállóan, előre felkészülni az
óráidra
csapatjátékos vagy és úgy érzed beleillesz egy fiatal, lelkes és motivált csapatba
ha behívunk, fontos, hogy el tudj jönni megtartani egy próbatanítást budapesti központunkba
szeretnél részt venni a Funside budapesti nemzetközi gyermektáborában

Az angol tanár feladatai:
•

részvétel a Funside Budapest napközis tábor lebonyolításában napi 9 órában, ennek
részeként:

•

napi 4 x 60 perc angolóra megtartása 5-12 éves gyermekek számára, valamint az arra való
teljes körű önálló felkészülés előre megadott tematika alapján

•

a többi időben játékok és versenyek animálása, a tábor lebonyolításában való aktív részvétel
(ki- és bepakolás, étkezések, játékok stb.)

Munkavégzés ideje:
•

június 18. és augusztus 31. között legalább 3 hét

•

részvétel egy félnapos felkészítő tréningen

Munkavégzés helye:
A Funside Budapest tábor

Bővebb információ és jelentkezés:

http://www.legjobbnyarimunka.hu/
Jelentkezés csak az online jelentkezési lapon keresztül!
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