Etsitään suomen kielen opettajaa
Oletko kiinnostunut työskentelemään kansainvälisten opiskelijoiden kanssa? Haluatko olla
mukana ratkaisemassa tulevaisuuden osaajapulaa sekä luomassa kansainvälisempää
Suomea?

Meidän tarina
Edunation (www.edunation.co) on vuonna 2017 perustettu suomalainen koulutusvientiyritys,
jonka tavoitteena on rekrytä kansainvälisiä opiskelijoita suomalaisiin korkeakouluihin. Autamme
opiskelijoita valmistautumaan korkeakouluopintoihin ja elämään Suomessa tarjoamalle heille
opintoihin valmistavia opintoja.
Tänä päivänä Edunationilla on toimistoja Suomen lisäksi Hong Kongissa, Balilla, Vietnamissa,
Intiassa sekä Filippiineillä!

Mistä tehtävä koostuu?
Etsimme kokenutta suomen kielen opettajaa suunnittelemaan ja opettamaan alkeiskursseja
tuleville korkeakouluopiskelijoille, joiden tavoitteena on muuttaa Suomeen opiskelemaan.
Tehtävänäsi on suunnitella opetusmateriaaleja verkko-oppimisalustallemme sekä auttaa
opiskelijoita saavuttamaan A1.2-taso suomen kielessä. Työtehtävät pitävät sisällään ainakin
seuraavaa:
•
•
•
•
•
•

Opetusmateriaalien ja kurssikokonaisuuksien valmisteleminen ja suunnittelu verkkooppimisalustallamme
Opetuksen järjestäminen Zoomin kautta
Opetuksen arvioinnin suunnittelu ja toteutus
Opiskelijoiden ohjaus ja tukiopetuksen järjestäminen
Yhteydenpito opiskelijoihin
Muut hallinnolliset tehtävät

Mitä odotamme sinulta?
Odotamme sinulta tehtävään sopivaa koulutusta ja kokemusta verkko-opintojen suunnittelusta.
•
•
•
•
•
•
•

Korkeakoulututkinto
Kokemus suomen opetuksesta vieraana kielenä. Pedagoginen pätevyys katsotaan eduksi.
Edellytämme aikaisempaa kokemusta opetusmateriaalien ja kurssien suunnittelusta.
Verkko-oppimisalustojen hyvä tuntemus.
Erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä sujuva englannin kielen taito
Itsenäinen työote ja kyky kantaa vastuuta on edellytys työssä pärjäämiselle
Joustavuus työtehtävien suhteen
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Miten työnteko tapahtuu?
Työnteko tapahtuu joustavasti kotoasi käsin. Suurin osa opiskelijoistamme asuu Aasiassa, joten
erityisen hyvin tehtävä sopii jo Aasiassa asuvalle tai sinne muuttavalle opettajalle. Erityisesti Bali,
Thaimaa ja Filippiinit ovat työntekijöidemme suosiossa. Työ on kokoaikainen ja toivottu aloitusaika
olisi mahdollisimman pian.

Mitä tarjoamme sinulle?
•
•
•
•
•

Ainutlaatuinen työtehtävä, jossa pääset kehittämään uudenlaista koulutusohjelmaa
Innostava ja joustava työympäristö, jossa pääset näkemään oman työsi tulokset
Pääset osaksi kansainvälistä ja osaavaa tiimiämme, joka on tukenasi päivittäisessä työssä
Merkityksellinen työ, jossa pääset edistämään kansainvälisten opiskelijoiden sopeutumista
Suomeen
Joustava työ, jonka tekeminen onnistuu kotoa käsin!

Hae tätä työtehtävää täyttämällä hakulomake nettisivuillamme
https://www.edunation.co/contact-us/careers/. Hakuaika päättyy 30.11.2021.
Kysymykset ja tiedustelut työtehtävästä pyydämme lähettämään sähköpostitse:
careers@edunation.co.
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