Educació i formació : Oferta de treball: Monitors/es anglès
extraescolar. Ref: 82000
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Educació i formació
Temàtica activitat del calendari: Barcelonès, joves, monitor/a anglès, ofertes de treball
Tags: anglès, educació, ofertes de treball
Dates de realització

Del dilluns 23 de setembre de 2019 al dilluns 30 de setembre de 2019
Dates d'inscripció

Del dilluns 23 de setembre de 2019 al dilluns 30 de setembre de 2019
Descripció

Característiques del lloc a ocupar: Monitors i Monitores Anglès Extraescolar
Escola d'Idiomes busca 6 monitors i monitores entusiastes, motivadors i que tinguin ganes de
passar-s'ho molt bé fent classes d'anglès extraescolar a nens i nenes d'Educació Infantil,
Primària i Secundària.
Tasques i funcions: impartició de classes d'anglès extraescolars a grups d'alumnes
d'Educació Infantil, Primària i Secundària.
Lloc de treball:
- Barcelona (Zones Bac de Roda/Sagrera/Guinardó/ Vila Olímpica)
- Badalona (Zona Estació RENFE)
Tipologia de contractació: Contracte, alta Seguretat Social, assegurança conveni i
accidents des del dia 1 d'octubre a final curs escolar 2019/2020 amb possibilitat de
continuïtat a l'estiu fent colònies i casals.
Horari: Diferents grups i horaris de tarda i de Dilluns a Divendres.
Retribució: En dependència dels grups i jornada laboral.
PERFIL REQUERIT
Formació i Experiència:
Es requereix formació vinculada a l'educació, bon nivell d'anglès i un mínim d'1 o 2 anys
d'experiència fent classes i en el món del lleure. Es valorarà tenir el carnet de Monitor/a de
Lleure Educatiu.
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Idiomes: Nivell alt anglès, FCE o Advanced.
Competències i habilitats: entusiasme, dinamisme i motivació per passar-s'ho molt bé
fent classes d'anglès.
DADES DE CONTACTE
Si estàs interessat/da, clica la rodona verda: Inscriu-te aquí.
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/82000
Data del document:

23.09.2019

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2 of 2

