
Planujesz zmienić 
karierę? Czekamy na 
Ciebie.  
Oferujemy również stano-
wiska pracy nauczycielom 
z tytułem licencjat oraz mile 
widziane są osoby chętne do 
przekwalifikowania się i 
rozpoczęcia pracy w roli
nauczyciela. Chętnie
pomożemy w dalszym 
rozwoju zawodowym 

Fuerstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum gGmbH (FAWZ), jest instytu-
cją kształcącą młodzież i dzieci w szkołach ogólnokształcących i zawodowych z 
siedzibą w Fuerstenwalde Spree/Brandenburgia. W naszych 11 instytucjach (8 
szkół i 3 przedszkola) w 6 lokalizacjach kształcimy prawie 2000 dzieci, uczniów 
i praktykantów.  Z roku na rok znacznie poszerzamy istniejącą ofertę edukacyj-
na naszego regionu Brandenburgii. 

Poszukujemy zaangażowanych NAUCZYCIELI (f/m/d) do naszych szkół w 
Briesen, Hangelsberg, Koenigs Wusterhausen, Petershagen i Woltersdorf. 
Instytucje te są uznane państwowo i cały czas rozwijają swoja ofertę edu-
kacyjną. 

Nasze oczekiwania: 
• dyplom ukończenia studiów wyższych
• mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie planowania lekcji
• zaangażowanie w rozwój szkoły
• odwaga i motywacja do realizacji własnych pomysłów oraz chęć   
 podejmowania nowych wyzwań z zaangażowaniem
• dobra znajomość języka niemieckiego

Co oferujemy:
• umowę na czas nieokreślony 
• pracę w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin
• wynagrodzenie oparte na TV-LL 
• przestrzeń do indywidualnego planowania zajęć lekcyjnych 
• plan urlopów porównywalny z tym w szkołach państwowych 
• auczanie przedmiotów kierunkowych 
• przy przejmowaniu dodatkowych zadań (np. wychowawca klasy)   
 przysługują dodatkowe godziny funkcyjne 
• wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe/zastępstwa 
• indywidualne wsparcie poprzez różnorodne kursy dokształcające 
• ciekawe miejsca pracy
• przyjazną i miłą atmosferę pracy 
• zmotywowany i przyjazny zespół szkolny

Inne korzyści: 
• lokalizacja szkol w spokojnych, zielonych okolicach
• dobre połączenia komunikacyjne (S-Bahn & Regional-Express- wschodnie   
 obrzeża Berlina)  
• zakładowy program emerytalny
• dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne
• zakładowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
• promowanie zdrowego trybu życia poprzez m.in. coroczny Dzień Zdrowia
• coroczne uroczystości wewnątrzszkolne

Podania o pracę można 
przesyłać na adres 

e-mailowy: bewerbung@fawz.de 
do Pani Manja Kirstein 

Numer telefonu: +49 3361 3584250

Bildung. Wissen. Zukunft.

www.zukunftslehrer.de


