Працевлаштування фахівців дошкільної освіти з України
Щоб підтримати засновників денних дитячих закладів у кадровому забезпеченні місць
для дітей-біженців від війни, Міністерство культури Саксонії пропонує фахівцям
дошкільної освіти з України спосіб висловити свою зацікавленість у працевлаштуванні.
Можливість працевлаштування існує для осіб, які мають диплом вихователя
(«вихователь»). Сюди входять зокрема такі дипломи:
•
Молодший спеціаліст дошкільної освіти
•
Молодший бакалавр дошкільної освіти
•
Фаховий молодший бакалавр дошкільної освіти
•
Вихователь дітей дошкільного віку
•
Вихователь-методист
Також претендувати на працевлаштування можуть особи з подібними дипломами.
Крім відповідного диплома, потрібні знання німецької мови на рівні B1 (відповідно до
«Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою»). Натомість для
роботи в групах / закладах з переважно українськими дітьми достатньо базового
володіння німецькою мовою.
У випадку дотримання умов засновник денного дитячого закладу може прийняти
кандидата на посаду асистента. Тривалість перебування на посаді в рамках перехідного
правового регулювання може складати максимум дванадцять місяців від початку дії
трудового договору. Рішення приймається Державною службою у справах молоді.
Асистенти денних дитячих закладів залучаються до навчання, виховання та догляду за
дітьми, підтримують педагогів у їхній роботі.
До основних завдань відносяться:
- Підтримка ініціювання процесів розвитку та освіти у різних місцях навчання
- Підтримка в плануванні, підготовці та подальшій діяльності, а також активна
реалізація цільових пропозицій з урахуванням навчального плану Саксонії
- Організація щоденної роботи денного дитячого закладу (організація
розпорядку дня, оформлення навчального середовища / групових кімнат,
забезпечення порядку і чистоти в кімнатах тощо)
- Обов'язки з догляду (зміна підгузників, відвідування туалету, миття рук та ін.)
- Співпраця з персоналом закладу
- Спілкування з батьками або особами, відповідальними за дитину
Додатковими умовами перебування на посаді є надання української довідки про
відсутність судимості (доступна на сайті МВС України) або відповідних особистих
відомостей, а також повний вакцинний захист від кору.
Зацікавлених українських фахівців просимо висловити своє бажання працювати
асистентом на порталі громадянської участі:
https://mitdenken.sachsen.de/-9GtKU46e
Після перевірки надісланих даних ви отримаєте відповідь щодо шансів на успішне
задоволення заявленого інтересу. Рекомендується або подавати заяву на прийом
безпосередньо засновнику, або звертатися за консультацією (з питань професійної
кваліфікації, мовних навичок та процедури визнання) у консультаційні центри IBAS
(Informations- und Beratungsstelle Arbeitsmarkt Sachsen, інформаційні та консультаційні
центри на ринку труда у Саксонії) мережі IQ (Integration durch Qualifizierung, інтеграція
через кваліфікацію).

