Locul, unde acompaniem vieţi – Buki e mai mult decât un job!

BuKi este un centru de zi pentru copiii de etnie romă, aflat în satul Cidreag, în apropierea
comunei Halmeu. În centrul de zi sunt organizate activităţi pentru 25 de copii în două grupe.
Copiilor li se asigură în fiecare zi un mic dejun, după care urmează programul şcolar.
Programul şcolar este urmat de un prânz, mâncare caldă şi de activitatea pedagogică de după
amiază. Obiectivul asociației BuKi este mai mult decât predarea competenţelor de bază. Copiii
primesc o susţinere importantă pentru a depăşi obstacolele vieţii. BuKi are ca scop principal să fie un
mediator, o punvte între elevii şcolii locale şi societate.
Pentru dezvoltarea programelor oferite, BuKi dorește să inființeze două grupuri noi (un grup
pregătitor pentru şcoală şi un grup mamă copil). Din acest motiv organizaţia caută un
educator/o educatoare (job full-time) dedicat(ă) muncii sale.

BuKi – Hilfe für Kinder in
Osteuropa e.V.
Pfarrstraße 15
88348 Bad Saulgau, Deutschland

BuKi – Asociatia Pentru Ajutorarea
copiilor Din Estul Europei
Jud. Satu Mare, Com. Porumbesti, 447152
Sat. Cidreag 205, Romania

Telefon: +49 (0)7581 527796
Email: info@buki-hilfe.de
www.buki-hilfe.de

Telefon: +40 (0)361 524610
Email: info@buki-cidreag.de
www.buki-cidreag.de

Locul de muncă implică mai multe domenii sociale şi pedagogice, aşadar colega/colegul
nostru social pedagog/-oagă) va avea următoarele sarcini/atribuţii: conducerea unui grup pregătitor
şi elaborarea programului zilnic al grupului; organizarea unui grup mamă- copil şi cooperarea cu
mamele grupului şi cu membrii familiilor acestora.
Colegii noştri şi organizaţia BuKi din Germania ar vrea ca inaugurarea şi debutul activităţilor
celor două grupuri să înceapă încă din această toamnă.
Dacă vă consideraţi pregătit(ă) pentru sprijinirea dezvoltării copiilor, cărora le deschideţi
porţi noi în evoluţia lor şi vă bucurați lucrând în atmosfera specifică acestei vârste sau a familiilor de
romi, care necesită constanţă, încurajare şi asistenţă pentru rezolvarea diferitelor probleme, situaţii
de viaţă; dacă empatia, dărnicia şi competenţele dvs. de comunicare sunt de remarcat şi totodată
sunteţi o persoană deschisă, serioasă, înţelegătoare, chiar şi cu experienţă în domeniul pedagogiei
sociale (care nu constituie un criteriu de excludere, fiindcă oferim şi noi oportunitatea de a învăţa), vă
aşteptăm cu drag în echipa noastră. Într-o echipă, în care nu numai copiii, ci şi noi ne dezvoltăm
permanent, într-o echipă unde munca în echipă este o competenţă importantă, susţinută şi totodată
bine gândită şi proiectată. Pentru a obţine locul de muncă este necesară vorbirea fluentă a limbii
maghiare, iar cunoaşterea şi vorbirea limbii engleze şi germane constituie un avantaj.
Pe lângă salariul motivant, asigurăm şi oportunităţi de călătorie. BuKi oferă şanse copiilor!
Susţineţi-ne echipa cu dăruirea şi munca dumneavoastră! În cazul în care sunteţi interesat(ă) de locul
de muncă oferit, trimiteţi CV-ul dvs. la doamna Marcu Greta, la adresa de e-mail info@bukicidreag.de. Ne puteţi contacta şi telefonic la numărul de telefon 0740150762. Vă aşteptăm cu drag!
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