
е международна школа по програмиране за деца и ученици от 7 до 16 години. През
лятото организираме градски лагери. Част от тях са Хакерски лагер,  Kodu 3D Дизайн,
Minecraft, ROBLOX. Всички лагери можеш да разгледаш тук: camps

В Logiscool София Гео Милев търсим млади и мотовирани инструктори за нашите ЛЕТНИ ГРАДСКИ
ЛАГЕРИ.

Необходими качества и умения:
● имаш познания в информационни технологии;

● имаш умения за програмиране, владееш езици за програмиране или добри знания по математика;
● разбираш се с лекота с децата и успяваш да говориш увлекателно с тях;
● акуратен си и взискателен към себе си и работата си;
● коректен си, отговорен и точен;

Предимства:
● Опит с Minecraft
● Опит с Roblox

Какво предлагаме:
● Обучение за работа с наша патентована забавно-образователната платформа
● Работно време - от Понеделник до Петък:

- от 9:00 до 12:20 часа - при полудвенвни или целодневни групи
/при целоднавна група във втората част от деня децата се поемат от аниматори/

- от 13:30 до 17:00 часа - за полудневни групи
● Работа с позитивен и отдаден екип
● Професионален опит (ако стартираш сега кариерното си развитие) – развиваш комуникационните си

умения, натрупваш опит като инструктор;
● Ако имаш желание и мотивация може да продължим съвместна работа и през учебната година

Заплащане: 4 часа на ден за 5 дни - 240 лв./седмица

Локация: Logiscool София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна №14

СРОК за кандидатстване: до 10.06.2022 г.

Работата е подходяща за студенти или хора, които искат да имат допълнителен доход.
Кандидатстваш още днес! . - Очакваме твоето CV на еmail: office@galakterra.com .

Ще бъде забавно да преподаваш програмиране на деца от 7 до 16 г. !

Да изградим бъдещето заедно! Очакваме Ви с нетърпение!

За връзка с нас:

тел.: 0889 51 75 10 - Таня Тенова

тел.: 0890 42 55 46 - Ради Капсъзова

https://www.logiscool.com/bg/programs/camps
mailto:office@galakterra.com

