
W  związku  z  rosnącym  zainteresowaniem  placówek 
edukacyjnych moimi zajęciami MUZAKI poszukuję do stałej 
współpracy w Warszawie:

Prowadzącego/prowadzącej zajęcia muzyczno – twórcze:

Nauczycieli  z  powołania  tzn.  prawdziwie  chcących 
pracować  z  małymi  dziećmi.  Miłośników  aktywnego 

słuchania muzyki tzn. realizacji w ruchu, przestrzeni, przy użyciu instrumentów i głosu. Osobę sprawną 
fizycznie  która  jest  aktywna  ruchowo  i  której  nie  straszne  szaleństwa  z  dzieciakami.

Mile  widziani  nauczyciele  wariaci  -  pasjonaci,  twórczy,  oryginalni,  którzy  mają  ochotę  realizować  się 
zawodowo.

WYMAGANIA:

 ukończone studia (lub studenci ostatniego roku) z zakresu pedagogiki, wychowania muzycznego, 
psychopedagogiki  kreatywności  lub  inne  uprawniające  do  prowadzenia  zajęć  muzycznych
i twórczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i/lub żłobkowym

 słuch muzyczny, poczucie rytmu i dobry głos
 otwartość na nieszablonowe działania na zajęciach i zaangażowanie w pracę
 prawo jazdy kat. B, dyspozycyjny własny samochód (niezbędny do przewozu sprzętu i materiałów 

na zajęcia)

OFERUJĘ:

 pracę w ciekawych placówkach edukacyjnych w stałych grupach
 elastyczny czas pracy (cykliczne zajęcia przed południem/po południu w dni powszednie)
 niezbędne materiały i sprzęt do prowadzenia zajęć (instrumenty, rekwizyty: wyjątkową pacynkę 

edukacyjną, chustę patchworkową itp.)
 szkolenia z programu autorskich zajęć muzyczno – twórczych MUZAKI oraz udział w cyklicznych 

warsztatach Polskiego Towarzystwa Carla Orffa
 elastyczna forma zatrudnienia: umowa zlecenie, współpraca B2B (firma/firma)
 atrakcyjne wynagrodzenie

Zgłoszenia zawierające CV (wraz z poniższą klauzulą dot. administrowania danymi osobowymi) oraz list 
motywacyjny  (mile  widziana  oryginalna  forma)  proszę  przesyłać  wyłącznie  na  adres  mailowy 
kontakt@muzaki.pl

Zapraszam do współpracy!

Zgadzam się na przetwarzanie przez FLOW Monika Marianowska, ul. Skarbka z Gór 41 m. 8, 03-287 Warszawa, NIP:  524-
247-31-76 danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie  
rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo zgadzam się  
na  przetwarzanie  przez  pracodawcę  danych  osobowych  zawartych  w  moim  zgłoszeniu  rekrutacyjnym  dla  celów  
przyszłych rekrutacji. 
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