
 

Педагог по ментална аритметика 

SmartyKids е най-бързо развиващата се международна франчайз компания на пазара на детски 

образователни услуги. С цел разширяване на екипа ни, търсим да назначим педагог по ментална 

аритметика.  

 

Нашият педагог по Ментална аритметика ще: 

• Провежда занятия на групи от 4-8 деца при стриктно следване на авторската методика на SmartyKids 

• Редува дейностите в урока – учебни, занимателни, игрови, логически, физически. 

• Проследява развитието на учениците и адаптира заложената учебна програма спрямо индивидуалните 

потребности на децата 

• Следи за и поддържа висока мотивация на групата 

• Дава обратна връзка на родителите и мениджърите за индивидуалния прогрес и резултатите от 

обучението, както и препоръки за развитие. 

• Активно поддържа присъствието на центъра в социалните мрежи. 

 

Нашият педагог по Ментална аритметика трябва да притежава: 

• Висше образование (може и студент 3-та или 4-та година) в сферата на Психология и/или Педагогика 

(задължително) 

• Опитът в провеждането на обучения и работа с деца на възраст между 4 и 12 години е голямо 

предимство  

• Позитивно отношение към децата и родителите 

• Способност енергично да мотивира и увлича учениците 

• Отгворност, лоялност, умения за спазване на срокове и желание за развитие 

• Умения да работи в екип и да организира самостоятелно работата си 

• Отлична компютърна грамотност 

 

Ние Ви предлагаме: 

• Безплатно обучение на методиката по ментална аритметика и достъп до полезни ресурси и материали 

• Почасова заетост - делничните дни и/или уикенди 

• Уютен офис в близост до спирки на градски транспорт и метростанция 

• Разнообразна, интересна и динамична работа с възможност за развитие и разширяване на дейността 

• Партньорски и коректни отношения 

• Трудов договор на 4 часов работен ден (задължително един от дните е през уикенда) 

• Твърда заплата + нарастващо възнаграждение на база процент от стойността на обученията 

 

Ако нашето предложение Ви заинтригува, не се колебайте да кандидатствате като изпратите Вашата 

автобиография на: sofia-hadzhi-dimitar@smarty-kids.bg или ни потърсeте на: 0883 721 134. 
 

Данните, представени от Вас, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разгледани в условия на 

конфиденциалност. Покана за интервю ще бъде отправена, само към одобрените по документи 

кандидати. 

 


