Європейський освітній центр будівництва із глини Wangelin gGmbH
Die Europäische Bildungsstätte für Lehmbau Wangelin gGmbH
Протягом майже 20 років освітний центр надає практичні знання про стійкі будівельні матеріали на
близько 35 курсах на рік для фахівців та людей без попередніх знань. Наша експертиза базується на
багаторічному досвіді професійно-педагогічної посередницької роботи екологічно значущих тем
будівництва та реконструкції.
Крім того, ми є спонсорами унікального в Європі глиняного музею в сусідньому Гневсдорфі (Gnevsdorf)
та об'єднуємо екологічно орієнтовану будівельну сцену в Мекленбург-Передній Померанії з проектом
«Північний схід будує зелено»
З квітня 2022 року ми шукаємо

одного стажера / одну стажерку
які бажають мешкати від 8 тижнів до 3 місяців у Вангеліні і допомогати формувати цей проєкт.

Ваші завдання
• Участь в організації та супроводі курсів навчального закладу
• Участь у зв'язках з громадськістю (соціальні медіа тощо)
• Самовідповідальний нагляд за приміщеннями навчального закладу
• Робота із створювання структур навколо роботи навчального закладу
• При необхідності підтримка роботи Музею глини

Ми пропонуємо
• Захоплюючий погляд на ринковий сектор екологічного будівництва
• Безкоштовна участь у 5-денному курсі з нашої програми
• Розуміння організації та підтримки курсів та семінарів з теми «Глина та Кo»
• Участь у жвавій команді
• Простір для організацій та прийняття рішень у Вашій сфері роботи
• Тихе, але різноманітне життя недалеко від озера Плау
• Розміщення в оштукатуреному глиною причепі
• Творче середовище з садом Вангелінера за рогом
• 200 євро допомоги на місяць

Період стажування
Квітень – жовтень 2022 року. Мінімальна тривалість стажування становить 8 тижнів, максимум 3 місяці.
Робочий час: 35 годин на день, 5 днів на тиждень, іноді також у вихідні та в непіковий денний час

Примітки
Крім усього іншого, стажування також підходить для обов'язкового стажування в процесі навчання.
Місцем роботи є Європейський освітній центр будівництва з глини в Вангеліні, що примикає до саду.
Ми бачимо себе місцем освіти, в якому живе різноманітність, що повинно відобразитися в біографії
працюючих тут людей.
Оголошення триває до тих пір, поки вакансії не будуть зайняті.
Будь ласка, зв'яжіться з нами по тел. 038737 - 33799-1.
Заяви на роботу з темою [PRAKTIKUM] до anfrage@lernpunktlehm.de

