
 
Natura Montessori angajeaza Asistent Pedagog 3-6 ani! Oferim Formare  Asistente Montessori 

August 2018! 

 Dorim sa ne intregim echipa cu o persoana calda, ludica si cu multa energie pozitiva care isi 

doreste sa fie alaturi de copii, pentru a le asigura o dezvoltare armonioasa, respect si sustinere! 

Descrierea jobului 

Programul de lucru:  este de de 8 ore pe zi, in intervalul 8.30 – 17:30, cu o oră de pauză.  

Responsabilități: 

• Asigură suport Educatorului Montessori pentru implementarea programului educational 

• Supraveghează copiii pe parcursul întregii zile, oferind ajutor sau setând limite atunci 

când este necesar; 

• Se ocupă de pregatirea necesară fiecărui moment din programul copiilor (fiecare masă a 

zilei, ieșitul afară, somn, etc.); 

• Menține zilnic un mediu Montessori curat, ordonat și atractiv. Confectionează, 

achiziționează și pregătește materialul didactic la cererea și sub îndrumarea pedagogului 

Montessori. 

Cerințe: 

• Disponibilitate pentru un program full time 

• Studii de specialitate finalizate sau in curs de finalizare 

• Experiență pedagogică în mediul prescolar/scolar constituie un avantaj 

• Limba engleză/ germana la nivel conversațional - constituie un avantaj 

• Abilitatea de a comunica si relationa pozitiv cu copii si adulti 

• Abilitatea de a lucra constructiv ca parte a unei echipe, de înțelegere a rolurilor și 

responsabilităților în clasă 

• O atitudine caldă, atentă și plină de respect în interacțiunile cu cei mici 
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