Életutakat kísérünk végig – A Buki több, mint egy munkahely!

A BuKi egy a Halmi község közelében lévő, Csedreg nevezetű kisfalúban kiépített napközi
foglalkoztató-műhely roma származású gyerekek számára. A napközi otthon naponta 25 személyt
foglalkoztat csoportokban (2 csoport működik). A gyerekeket minden nap egy reggeli várja, mely után
elfoglalják az iskolapadot. A délelőtti oktatás után meleg ebéd illetve délutáni, pedagógusok által
végzett foglalkozások várják a fiatalokat.
A BuKi célja több, mint az alapvető ismeretek átadása. A gyermekek különböző akadályainak
leküzdéséhez, széleskörű szociális segítséget nyújtva, összekapcsolja a helyi iskola gyermekeit a
társadalommal.
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Programjaink körének növeléséhez, egy iskolaelőkészítő, illetve egy anya-gyermek csoport
kiépítéséhez keresünk egy elhivatott, szakképzett
Nevelőt/Nevelőnőt (Teljes munkakörben).
Az állás több szociális illetve pedagógiai területet érint, így leendő szociálpedagógus kollégánk a
következő feladatok elé néz: egy iskolaelőkészítő csoport vezetése, annak programjának bevezetése;
egy anya-gyermek csoport kiépítése, és a csoportban résztvevő anyákkal és azok hozzátartozóival
való együttműködés.
Kollégáinkkal, valamint a németországi BuKi egyesülettel karöltve, őszre tennék mindkét fentebb
említett csoport bevezetését a BuKi programtervébe. Mindehhez szociálpedagógus-nevelő kollégánk
feladatkörébe tartozna a csoportok napirendjének megtervezése, az édesanyákkal való egyeztetés,
az anya-gyermek csoport családjaival való napi kapcsolattartás.
Ha felkészültnek érzi magát óvodás gyermekek útjainak egyengetésére, melyben egy új teret nyit
meg fejlődésükben, illetve örömet lel a gyermekekkel, családokkal való közös munkában, mely
nagymértékű rendszerességet, bátorítást, segítségnyújtást vár el a különböző élethelyzetek
megoldásához, ha empátiája, nagyvonalúsága illetve kommunikációs készségei kitűnőek, de
ugyanakkor nyitott, komoly, megértő, és akár tapasztalattal is rendelkezik a szociálpedagógia terén
(ami nem egy kizáró előfeltétel), szeretettel várjuk csapatunkba. Egy olyan csapatba, melyben teret
engedünk az ön fejlődésének is, egy olyan csapatba, melyben a jó csapatmunka kiemelkedően
fontos, támogatott és ugyanakkor elvárt kompetencia. A munkakör

betöltéséhez elvárjuk a

folyékony magyar beszédet, emellett pedig előnyt jelent az angol, illetve a német nyelvtudás is.
A bérezés mellé széleskörű utazási lehetőségeket is biztosítunk. A BuKi egy esélyt ad a gyerekeknek –
kísérjen el ön is minket ebben! Küldje el jelentkezését e-mailben Marcu Grétához az info@bukicidreag.de címre. Esetleges kérdéseit a 0740150762-es telefonszámon is fogadjuk, örömmel és
szeretettel várjuk jelentkezését!
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