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Praca na bazie honorarium pedagog cyrku 
 

Stowarzyszenie służące dobru publicznemu oraz podmiot pomocy młodzieży KulturBrücken Görlitz 
e.V. od 12 lat ma za cel dzieciom i młodzieży z Europa-Miasta GörlitZgorzelec oraz z polsko-
niemieckiego regionu za pośrednictwem międzynarodowej pedagogiki cyrku dać możliwość poprzez 
zabawę regularnego dialogu. Obecnie docieramy naszymi projektami do 250 uczestników rocznie: 
obóz w wakacje „CYRKUS im Sommer / w lecie“, pedagogiczny projekt uliczny „CYRKUS.spielt.Platz“, 
otwarta oferta na różnych wydarzeniach „CYRKUS w walizce“ oraz cotygodniowe kursy „CYRKUS im 
Laden / w sklepie“.  
 
Szukamy w najbliższym czasie do ostatniej oferty pedagożki/pedagoga cyrku w zakresie akrobatyki 
naziemnej/ akrobatyki w parach i akrobatyki powietrznej (szarfy, trapez). Na razie praca jest na bazie 
honorarium ograniczona do 15.05.20 r. z opcją przedłużenia. Zakres pracy obejmuje: 
 

 Prowadzenie polsko-niemieckiej grupy do 20 uczestników w wieku 9-18 lat oraz grupy 
dorosłych w dwujęzycznym zespole składającym się z prowadzącego i pośrednika 
językowego  

 Plan merytoryczny i przeprowadzenie trzech kursów w tygodniu: środy godz. 15:30-17:00 
akrobatyka/akrobatyka w parach, godz. 17:30-19:00 akrobatyka powietrzna, godz. 19:15-
21:00 akrobatyka powietrzna dla dorosłych 

 Wspólne układanie numerów z uczestnikami na występ końcowy 
 Przeprowadzenie występów na zakończenie w dniu 8 i 9 maja 2020 r. 
 Prowadzenie list uczestników we współpracy z koordynacją projektu 
 Udział w comiesięcznych spotkaniach zespołu prowadzących  

 
Kursy odbywają się w Görlitz. 
 
Zapał do cyrku i przyjemność z pracy z dziećmi i młodzieżą są wymagane. Poza tym powinieneś mieć 
doświadczenie w pracy jako pedagog cyrku w wymienionym zakresie. Praca w międzynarodowych 
grupach sprawia Ci przyjemność i masz dla niej zrozumienie. 
 
Poza uczciwym wynagrodzeniem w wys. 30€/h na bazie honorarium, oferujemy wolną przestrzeń do 
samodzielnej pracy i własnych pomysłów. Ponadto oferujemy współpracę w młodym, 
międzynarodowym zespole oraz dalszą współpracę na bazie honorarium.  
 
Cieszymy się na podanie z cyrkowym CV oraz krótkim listem motywacyjnym drogą mailową, pytania 
prosimy również pisać na maila: kontakt@cyrkus.eu 
 
Kolorowe pozdrowienia z GörlitZgorzelca 
Stowarzyszenie KulturBrücken Görlitz e.V. 
 


