Saue Gümnaasium otsib TUGITEENUSTE JUHTI
Sinu ülesandeks on:
1) lahendada õpilaste tugisüsteemi rakendamisel tekkivad väljakutsed;
2) suhelda õpetajate, lapsevanemate, Rajaleidja võrgustiku ja teiste partneritega;
3) korraldada õpilastele pikapäevarühm ja karjäärinõustamine;
4) viia läbi psühholoogilist nõustamist;
5) hoolitseda selle eest, et koolis töötab motiveeritud ja lahendusi leidev tugispetsialistide meeskond
(logopeed, eripedagoog, psühholoog ja sotsiaalpedagoog).

Ideaalsel kandidaadil on psühholoogi

Pakume võimalust juhtkonna liikmena

haridus ja kooli tugispetsialisti töökogemus
ning ta on teinud HEVKO ja
karjäärikoordinaatori tööd.

kujundada
uut
töökultuuri,
teha
psühholoogitööd ning leida lahendus igale
lapsele.
Kuna tööd on palju ja väga intensiivne,
leiame võimalused, et saaksid osaleda
arendavatel täiendkoolitustel ja puhata 56
kalendripäeva.
Brutopalk aastas vähemalt 17 500 eurot.

Kui Sa ei vasta mõnes aspektis ideaalse
kandidaadi kirjeldusele, julgustame Sind
ikkagi kandideerima.

Eeldame eesti keele oskust tasemel C1
ning teadmisi ja valmisolekut rakendada
kaasava hariduse kontseptsiooni.

Lisainfo direktor Robert Lippinilt (robertlippin@saue.edu.ee).
Kandideerimine toimub läbi CV Keskuse (www.cvkeskus.ee).
Ootame Sinu elulookirjeldust ja motivatsioonikirja (kus avad oma töökogemused ja motivatsiooni
töötada Saue Gümnaasiumis) hiljemalt 7. detsembril.

Saue Gümnaasium otsib KLASSIÕPETAJAT
Sinu ülesandeks on:
1) viia läbi õppetunde väikelassis või ühele õpilasele keskendunud õppes olevatele õpilastele 1.-4.
klassini;
2) teha koostööd teiste õpetajate ja lastevanematega ning kooli tugispetsialistide meeskonnaga
(logopeed, eripedagoog, psühholoog ja sotsiaalpedagoog).

Ideaalne kandidaat on klassiõpetaja,

Eeldame kehtestatud kvalifikatsiooni-

eripedagoogiliste
teadmiste
või
kogemustega, omab väikelassis või ühele
õpilasele keskendunud õppes õpetamise
kogemust.

nõuete täitmist, eesti keele oskust tasemel
C1 ning teadmisi ja valmisolekut rakendada
kaasava hariduse kontseptsiooni.

Kui Sa ei vasta mõnes aspektis ideaalse
kandidaadi kirjeldusele, julgustame Sind
ikkagi kandideerima.

Pakume võimalust töötada

eriliste

lastega.
Kuna töö keerukas ja intensiivne, leiame
võimalused, et saaksid supervisiooni,

osaleda arendavatel täiendkoolitustel ja
puhata 56 kalendripäeva.
Brutopalk aastas vähemalt 13 800 eurot.

Lisainfo õppejuht Eve Tammelt (tel 659 60 70 või evetamm@saue.edu.ee).
Kandideerimine toimub läbi CV Keskuse (www.cvkeskus.ee).
Ootame Sinu elulookirjeldust ja motivatsioonikirja (kus avad oma töökogemused ja motivatsiooni
töötada Saue Gümnaasiumis) hiljemalt 11. detsembril.

