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Koostöös pedagoogidega kooli ja lasteaia õppetöö planeerimine ja korraldamine; koostöös pedagoogidega ja
direktoriga metoodilise töö ning koolituste planeerimine, analüüsimine ja korraldamine; õppe- ja
kasvatustööga seotud dokumentatsiooni täitmine; ainete töökavade kogumise koordineerimine ja
ülevaatamine, esitamise koordineerimine Koostöös HEV-koordinaatoriga õpilaste individuaalsete
õppekavade kogumise koordineerimine ja ülevaatamine, esitamise koordineerimine; põhikooli ja lasteaia
õppe- ja kasvatustöö arendamine, sh töökoosolekute planeerimine ja korraldamine; koostöö huvigruppidega
(õpilased, õpilasesindus, lapsevanemad, hoolekogu jm).
•
•
•
•

Soovitavalt töökogemus samal ametialal vähemalt 1 aasta.
Magister (juhtimine ja haldus; kasvatusteadus, pedagoogika, haridus).
Nõutud keeled: eesti keel kõnes C1 - väga hea, kirjas C1 - väga hea.
Soovituslikud keeled: vene keel kõnes B1 - keskmine, kirjas B1 - keskmine; inglise keel kõnes B1 keskmine, kirjas B1 - keskmine.
• B - kategooria juhtimisõigus.
• Arvutioskus: spetsialisti tase. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamine,
kusjuures tavakasutajast:
o oskus kasutada IKT riist- ja tarkvara, sh õpiprogramme ja veebipõhiseid õpikeskkondi;
IKT-põhise aktiiv- ja projektõppe põhimõtete ja metoodikate tundmine;
o oskus valmistada elektroonilisi ja veebipõhiseid õppematerjale;
oskus leida infot, materjale refereerida ja nendele viidata.
o oskus kasutada erinevaid IKT vahendeid tööde vormistamiseks ja esitamiseks.
o IKT kasutamisega seonduvate ohtude tundmine enda ja õpilaste tervisele, oskus neid vältida
õppeprotsessis.
• Isikuomadused: oskus pidada läbirääkimisi, algatusvõime, emotsionaalne eneseteadlikkus/stabiilsus,
empaatia, juhtimise ja arengute edendamise oskus koostöövalmidus/suhtlemisvalmidus, pingetaluvus,
tolerantsus, vastutustunne, viisakus korrektsus.
Konkurentsivõimeline töötasu; enesearendamise võimalused; koostöövalmis kollektiiv nii lasteaias kui
põhikoolis; asutuse tõhusa arengu elluviimises kaasarääkimine Mitmekülgne ja arendav töö; kaasaegne
töökeskkond ja töövahendid; väga toredad õpilased (meil on väike kool 64 õpilast ja lasteaed 68 last) Toetav
tööandja ja mentor sisseelamise perioodil; mitteformaalsed meeskonna õpiüritused ja väljasõidud; isikliku
sõiduato tööle ja töölt koju osaline kompenseerimine.
Asukoht: Rapla maakond, Rapla vald, Kabala küla, Lipa küla, Purku küla
Vabade töökohtade arv: 1
Töötasu: 1400 - 1450 EUR (bruto). Töötasus lepitakse kokku läbirääkimiste teel.
Tööaeg: täistööaeg. Tööd on võimalik korraldada paindliku graafikuga ning võimalusel üks kodukontori päev
nädalas.
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: 01.02.2022.
CV, avaldus koos palgasooviga, motivatsioonikiri või lühivideo (maksimaalselt 3-4 minutit),
haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud kandidaadi enda poolt soovitud
digiallkirjastatud dokumendid palume saata e-posti aadressile kool@kabala.edu.ee
Kandideerimise tähtaeg: 07.01.2022.
Vajalikud dokumendid: motivatsioonikiri või lühivideo kuni 4min, CV, aridust tõendavate dokumentide
koopiad, avaldusja kandidaadi enda soovil muud dokumendid.
Kontakt: Pille Lille, asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 55592975, e-mail direktor@kabala.edu.ee
Kandideerimiskeskkonna link: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised/629821

