
Vrei să fii parte dintr-un proiect inovator în educație, să fii printre cei care deschid porțile Nordic School of 
Bucharest? Căutăm oameni de orice vârstă pasionați de învățare și de a-i ajuta pe alții să învețe, de a forma 
caractere independente într-un mediu prietenos. Căutam, deci, învățători și profesori pentru gimnaziu și 
liceu care pun suflet în ceea ce fac și fie au deja o carieră didactică, fie se gândesc că li s-ar potrivi una. 
  
Ce face un cadru didactic la Nordic School of Bucharest? 
-       Pune în centrul procesului de educație elevul (nu manualul sau pe sine) 
-       Creează contexte transdisciplinare de învățare experiențială și interactivă 
-       Creează relații de lucru sigure din punct de vedere emoțional 
-       Lucrează în ritmul fiecărui copil în parte, stabilind obiective care să-l provoace să progreseze 
-       Evaluează formativ și prezintă rezultatele într-un mod constructiv, care sprijină învățarea 
-       Acționează conștient de rolul său de model comportamental 
  
Cerințe: 
- absolvent de studii pedagogice la nivel universitar (sau studii în curs de finalizare cel târziu în iunie 2023) 
sau absolvent de liceu pedagogic (pentru profesori de învățământ primar) 
- minimum studii de licență din aria curriculară în care vor preda (pentru profesori de specialitate); dubla 
specializare reprezintă un avantaj 
- cunoașterea limbii engleze la nivel avansat (B2 minimum) 
- experiența cu copii cu cerințe educaționale speciale constituie un avantaj 
- experiență în activități la nivel internațional (proiecte, schimburi de experiență) reprezintă un avantaj  
- interes dovedit pentru activități extra-curriculare 
- cunoștințe operare calculator, MS Office sau macOS 
 
Etapele procesului de angajare: 

1. preselecție pe baza de CV si scrisoare de motivație (octombrie – noiembrie 2022) 
2. interviu si testare psihologică (noiembrie 2022) 
3. program de formare inițială cu scop de preselecție (decembrie 2022 – ianuarie 2023) 
4. program de specializare în pedagogie constructivistă și metode specifice de lucru, față în față și 

online la universitatea parteneră din Finlanda; presupune:  
a. studiu cu prezență fizică în Finlanda, 20 – 26 februarie 2023 
b. activități online și cel puțin șase zile de training față în față în București  în perioada 

februarie - aprilie 2023 
c. studiu cu prezență fizică în Finlanda, 11-14 aprilie 2023 

5. Program de evaluare prin activități la clasă în București, mai – iunie 2023 
6. Semnarea contractului individual de muncă cu începere din 1 august 2023  

  
Ofertă: 

- program obligatoriu de specializare în țară si în Finlanda gratuit, inclusiv cheltuieli de transport, 
cazare si masa în Finlanda (va fi semnat un contract de școlarizare care presupune rambursarea 
costurilor în cazul în care participantul renunță la program precum si obligativitatea prestării de 
servicii pe o durata de cel puțin un an școlar) 

- contract de munca pe durata nedeterminată după parcurgerea cu succes a programului de 
specializare (considerată perioadă de probă)  

- pachet salarial motivant negociat individual la momentul semnării contractului de școlarizare (de 
la 5000 lei net pentru norma de muncă de 40 de ore pe săptămână, plus beneficii)  

- loc de muncă în centrul Bucureștiului  
- oportunități de formare profesională continuă atât în țară cât și în străinătate  
- lucru cu grupe de maximum 20 de elevi 
- bază materială și metodologică modernă 

 
Pentru detalii, contactați până la 31 octombrie 2022 office@ucdc.ro.   
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