
 

 
GALILEUSZ NOWY DWÓR MAZOWIECKI  
 

 
Galileusz istnieje na rynku od 13 lat. To największa sieć edukacyjna w Polsce i lider we wsparciu edukacji 

Dzieci i Młodzieży. Obecnie posiadamy 35 oddziałów w całej Polsce.  
Wyróżnia nas pasja oraz nieszablonowe podejście do edukacji. Realizujemy naszą misję poprzez wysoką jakość 
nauczania i indywidualne podejście do potrzeb każdego uczestnika. Kładziemy nacisk na umiejętność 
konstruktywnego i logicznego myślenia.  
 
 

 

 
 
poszukujemy wyjątkowych nauczycieli, osób z pasją i doświadczeniem, 
które poprowadzą zajęcia z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, 
biologii, historii i WOS, języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 
szkoły średniej 
 

 Miejsce pracy : Nowy Dwór Mazowiecki 
Nasz idealny kandydat 

• Posiada wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub pokrewne, kierunki techniczne (bądź student 
ostatnich lat studiów) 

• Jest kreatywny, zaangażowany i dyspozycyjny 

• Łatwo nawiązuje kontakt oraz posiada umiejętność partnerskiej pracy z dziećmi i młodzieżą 

• Dobrze organizuje swoją pracę i jest samodzielny w działaniu (zna podstawę programową szkoły 
podstawowej i średniej) 

• Monitoruje postępy kursantów 
 

Zapewniamy  

• Pracę w młodym i dobrze zorganizowanym zespole 

• Przyjazną atmosferę opartą na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i zaufaniu 

• Konkurencyjną płacę  

• Elastyczną formę zatrudnienia – własna działalność, umowa zlecenia, inne 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres nowydwor@galileusz.com.pl.  

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Galileusz Leszek Lewandowski z siedzibą we Włocławku, ul. Ziębia 3A. 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji  w tym również na inne stanowiska. 
 
Administratorem Danych Osobowych jest  Firma Galileusz Leszek Lewandowski z siedzibą we Włocławku, ul. Ziębia 3A.  
 
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepoda nia 
danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  
  
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
  
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez   trzy miesiące od dnia 
przesłania CV. 
  
Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach 
prowadzonych przez administratora danych osobowych. 
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.  


