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OFERTA nr 2022/51 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy Szkoła Językowa Ling Talents 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 
Lubliniec, Plac Kościuszki 15 

Adres strony internetowej  www.lingtalents.pl 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Alicja Podgrodzka 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 
hello@lingtalents.pl 

Data ważności oferty bezterminowo 

Wymagania 

Wykształcenie 
średnie, wyższe licencjackie (może być w trakcie)/ 
wyższe magisterskie (może być w trakcie) 

Kierunek/specjalność każdy, angielski mile widziany 

Znajomość języków obcych j. angielski B2 lub wyżej  

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia 
umiejętność pracy z dziećmi, dobra organizacja pracy,  
odpowiedzialność, entuzjazm i pogodne usposobienie 

Inne 
chęć rozwoju, gotowość do włączania się w projekty 
Szkoły, pomysłowość, kreatywność 

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy Lektor j. angielskiego (Teddy Eddie), Lubliniec 

Rodzaj oferty 

Praca stacjonarna, głównie w godzinach popołudniowych. 
Zapewniamy szkolenie z metody Teddy Eddie, opiekę 
metodyka, plany i materiały do prowadzenia zajęć, szkolenia 
rozwojowe.  

Rodzaj umowy   umowa zlecenie 

Wymiar czasu pracy niepełny Wysokość wynagrodzenia brutto 
40–70 zł 
/60min 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) Lubliniec Liczba wakatów 2 

mailto:biurokarier@ujd.edu.pl
http://www.bk.ujd.edu.pl/


Zakres obowiązków 

 Przygotowywanie i prowadzenie zajęć j. angielskiego 
metodą Teddy Eddie 

 Współpraca z metodykiem 

 Uczestnictwo w szkoleniach 

 Kontakt z rodzicami 

 Ewaluacja postępów kursantów 

 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kursów 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

                                        - angielski dla dzieci w wieku 2-7 lat. 

Znasz język angielski na poziomie B2 lub wyższym  
i  

lubisz zabawę z dziećmi  
oraz 

masz możliwość pracować po południu ? 
Zatem masz wszystko, czego potrzebujesz na początek, żeby dołączyć do zespołu lektorów Szkoły 

Językowej Ling Talents w Lublińcu  
Zapraszamy do współpracy lektorów doświadczonych, początkujących, a także aspirujących (nie 

musisz być filologiem) - każdy ma zagwarantowane szkolenie z metody  
                                  ? 

Widoczne efekty u uczniów dają Ci mnóstwo satysfakcji; 

Masz gotowe plany zajęć; 

Każdy kurs TE wyposażony jest w materiały dydaktyczne;  

Jesteś częścią wielkiej misiowej rodziny lektorów; 

Pracujesz pod stałą opieką metodyka; 

Możesz się dokształcać, rozwijać i awansować. 

Brzmi zachęcająco? Zatem                                @           .  . Odezwiemy się 

w ciągu tygodnia. Być może spotkamy się na rozmowie kwalifikacyjnej  
Jeśli zdecydujemy się na współpracę,                 : 

Umowę zlecenie lub B2B (w perspektywie możliwa umowa o pracę). 

Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia od 40 zł do 70 zł brutto za godzinę zegarową 
zajęć. 

Szkolenie lektorskie z metody Teddy Eddie. 

Bogaty zestaw materiałów do prowadzenia zajęć, z którymi praca jest lekka i przyjemna. 

Wsparcie metodyczne na miejscu w szkole oraz ze strony licencjodawcy - firmy Edu Bears.  

Ambitną ścieżkę rozwoju zawodowego. 

Pracę w Lublińcu w salach dostosowanych do pracy z dziećmi. 

Empatyczną atmosferę pracy w zgranym zespole. 

Chcesz jeszcze o coś zapytać? Zadzwoń  

                   

_________________________ 

575-11-39-40 

Lubliniec, pl. Kościuszki 15 (obok BP) 

hello@lingtalents.pl 
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