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BIURO KARIER UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 

15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1 

e-mail:bk@umb.edu.pl, tel./fax.:(85)748 58 09 

Agencja zatrudnienia nr 9028 

 

 

Oferta Pracy nr 34/2021 
 

 

 

Nazwa firmy: 

 

 
Akademia CentMat 
 

Dane teleadresowe: 
(adres, tel./fax, e-mail)  

Ludwika Kondratowicza 18, 03-285 Warszawa 
Telefon: 537 370 907 
E-mail: rekrutacja@centmat.pl 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

Akademia CentMat to innowacyjna szkoła stworzona przez młodych, 
pełnych energii pasjonatów. Naszą misją jest zrewolucjonizowanie 
sposobu nauczania w Polsce. W tym celu stworzyliśmy zespół 
najlepszych z najlepszych korepetytorów, który stale rozwijamy. Jeśli 
nauka nie jest Ci straszna, a nasza wizja jest bliska Twojemu sercu, to 
być może szukamy właśnie Ciebie. Działamy w całej Polsce prowadząc 
zajęcia stacjonarne w naszych placówkach, u uczniów, nauczycieli oraz 
online na naszej platformie. 

Oferowane stanowisko pracy: 
Korepetytor PROGRAMOWANIA | INFORMATYKI | MATEMATYKI | 
CHEMII | BIOLOGII | FIZYKI | JĘZYKÓW OBCYCH 

Liczba poszukiwanych osób: Nie określona 

Praca: 
(zaznaczyć ”X”) 

 Stała 

X Dorywcza  

Wymiar czasu pracy: Nie określony 

Miejsce pracy: 
(miasto, województwo) 

Białystok, praca online 

Zakres obowiązków: 

Szukamy osób, które będą odpowiedzialne za nauczanie uczniów szkół 
podstawowych i średnich oraz studentów, a także osób dorosłych. 
Są to zajęcia indywidualne prowadzone u uczniów (w Białymstoku i 
okolicy), w naszych placówkach, u nauczycieli oraz online na naszej 
platformie. 

Wymagania: 

Oczekujemy: 

• pasji do dzielenia się wiedzą, 

• wysokiego wyniku matury na poziomie rozszerzonym lub innego 
egzaminu potwierdzającego poziom umiejętności kandydata, 

• wiedzy co najmniej na poziomie rozszerzonym szkoły 
ponadpodstawowej, 

• kultury osobistej na wysokim poziomie, 

• komunikatywności i umiejętności pracy z ludźmi, szczególnie z 
młodzieżą, 

• chęci ciągłego doskonalenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji, 

• zaangażowania i sumienności, 

• dodatkowym atutem będzie posiadanie statusu absolwenta lub 
studenta kierunku ściśle powiązanego z przedmiotem, na który 
aplikujesz. 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKSpCeUGIdUH6zSjotCL1zldqJLfQ:1632827804642&q=centmat+telefon&ludocid=9008222963484286997&sa=X&ved=2ahUKEwjO6pjKxaHzAhUsAhAIHUxXCHcQ6BN6BAgxEAI
https://www.google.com/search?q=centmat&oq=centmat+&aqs=chrome..69i57j69i60l5j69i65l2.21661j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Oferujemy: 

• do Ciebie należy wybór, gdzie chciałbyś uczyć - w Białymstoku, 
okolicach, zdalnie lub innym mieście (działamy w wielu polskich 
miastach), 

• dostęp do naszej platformy do prowadzenia korepetycji przez 
Internet, 

• elastyczny grafik, 

• atrakcyjne stawki godzinowe (40-60 zł/godz.), 

• duża ilość uczniów w Twoim rejonie, 

• szkolenie Akademii CentMat w ramach przygotowania do 
nauczania młodzieży, 

• szkolenie z prowadzenia zajęć online, 

• materiały dydaktyczne i dostęp do naszej bazy zadań, 

• nieustanne wsparcie metodyczne 

• możliwość awansów w naszych strukturach, 

• szansa na rozwój – kształtowanie umiejętności miękkich, 

• duża samodzielność pracy, możliwość tworzenia własnych 
materiałów dydaktycznych. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 
(zaznaczyć ”X”) 

X CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

 List motywacyjny  

Sposób aplikowania:  
Wysłanie CV na adres: rekrutacja@centmat.pl 
lub poprzez stronę: https://zostankorepetytorem.centmat.pl/ 

Data ważności oferty: 31.12.2021 
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