
Czy jesteś programistą z pasją do wszystkiego co związane z kodowaniem? Szukasz
wyjątkowej okazji do pracy w niepełnym wymiarze godzin i zarabiania na uczeniu dzieci
cyfrowych umiejętności, takich jak programowanie?

Szukamy zaangażowanych i kreatywnych osób, które chciałyby dołączyć do naszej
społeczności korepetytorów online. Jesteśmy szczególnie zainteresowani, jeśli jesteś
programistą Pythona lub Scratcha.

Nie wymagamy żadnego doświadczenia ani certyfikatów. Twoje umiejętności to wszystko na
czym nam zależy. Dlatego poprosimy Cię o zaprezentowanie swojej biegłości w językach
Python lub Scratch przy użyciu specjalnie do tego stworzonych testów.

Zakres obowiązków:
● Prowadzenie ciekawych i angażujących zajęć w oparciu o dostarczone skrypty i

materiały
● Doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych z pomocą doświadczonych

mentorów Kodland
● Przekazywanie zespołowi biurowemu wszelkich uwag dotyczących lekcji i ich treści
● Dostarczanie regularnych i szczegółowych raportów na temat postępów uczniów

oraz śledzenie i poprawianie zaangażowania w zajęcia i doświadczenia w nauce
● Bycie pozytywnym, wpływowym i otwartym ambasadorem Kodland.
● Wdrażanie kreatywnych pomysłów, aby stymulować i wspierać naszych uczniów

Jesteś idealnym kandydatem na tę pozycję jeśli:
● Masz doświadczenie w kodowaniu w co najmniej jednym z języków: Scratch, Python
● Jesteś dostępny do pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych zarówno w dni

powszednie jak i w weekendy.
● Jesteś punktualny, umiejętnie zarządzać czasem
● Lubisz interakcję z dziećmi i kontakt z zespołem
● Pracujesz nad doskonaleniem swoich umiejętności dydaktycznych w oparciu o

informacje zwrotne
● Znasz Angielski przynajmniej na poziomie konwersacyjnym

Co oferujemy w zamian?
● Skrypty i treści do wszystkich lekcji
● Zaangażowanie w twój rozwój osobisty i zawodowy z regularnymi szkoleniami
● Praca jest całkowicie zdalna - jeśli tylko posiadasz komputer/laptop z kamerą

internetową, mikrofonem i stabilnym połączeniem internetowym, możesz pracować z
dowolnego miejsca na świecie.

● Umowa zlecenie
● Zniżki dla pracowników na wszystkie nasze niesamowite produkty dla Twojej rodziny

i przyjaciół.

Kodland jest szkołą umiejętności cyfrowych dla dzieci w wieku 7-17 lat, która uczy
programowania w językach takich jak Scratch i Python.
Kodland jest wspierany przez VC i osiągnął poziom dojrzałego i zaawansowanego startupu z
filiami w 40 krajach i liczba uczniow przekraczajaca 15000 na calym swiecie.



Aplikuj przez nasza strone:
https://kodland.tech/career
Lub bezpośrednio przez formulaż:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVVtI03yYfiZWlxU1GTRNSHuhYauzakUOKWm
sIN8C_ETPvNg/viewform
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