Vývojový redaktor pro oblast matematiky
Hledáme nové kolegy pro posílení našeho matematického týmu nakladatelství Didaktis
se sídlem v Brně. Mezi naše díla patří např. řada Odmaturuj z …, Matematika pro střední školy
a spousta dalších titulů napříč mnoha předměty, které se na základních a středních školách
vyučují. Pokud přemýšlíte nad různými způsoby, jak předat znalosti dalším lidem a ovlivnit tak
kvalitu vzdělání na základních a středních školách, pak u nás máte možnost své myšlenky
realizovat.
Čeká Vás z větší části samostatná tvořivá a odpovědná práce na svěřené publikaci. Budete se
podílet jak na tvorbě konceptů vzdělávacích materiálů a jejich samotné realizaci, tak na
projektovém a redakčním zpracovaní titulů v knižní i elektronické podobě. Budete však
spolupracovat i s autory učebních textů, odbornými lektory, ilustrátory a s ostatními členy
týmu nakladatelství Didaktis s cílem tvořit kvalitní, promyšlené a propracované vzdělávací
materiály.
Požadujeme dokončené vysokoškolské vzdělání v oblasti matematiky, ale své místo tu mohou
také najít studenti magisterského nebo postgraduálního studia zejména v oblasti matematiky
se zaměřením na vzdělávání, obzvlášť disponují-li tvořivostí, pečlivostí, korektností a ochotou
učit se. Jádrem redaktorské práce je kritický pohled na vytvořené texty, proto požadujeme
dobrou odbornou znalost a schopnost najít problém a odstranit jej tak, aby výsledný text byl
správný jak po odborné, tak po didaktické stránce. Bez dobré znalosti práce na počítači se
redaktor neobejde.
Nabízíme Vám tvořivou a zodpovědnou práci s možností podílet se na realizaci kvalitních
vzdělávacích titulů s propracovaným konceptem v zázemí prosperující a stabilní firmy.
A v neposlední řadě nabízíme individuální mzdové ohodnocení dle Vašich schopností
a výkonu. Forma spolupráce by byla nejprve externí a po zaučení nabízíme pozici na částečný
(alespoň 0,5) nebo na plný úvazek. Práci lze vykonávat i při studiu.
Pokud Vás naše nabídka oslovila a chcete se stát členem našeho týmu, zašlete nám žádost
o místo a strukturovaný životopis (v češtině) s fotografií na adresu l.mzourkova@didaktis.cz
nebo na mariat@didaktis.cz do 31. ledna 2018. V případě, že nás Váš životopis zaujme,
pozveme Vás k dalšímu kolu výběrového řízení, kde Vás čeká vyřešení samostatného úkolu,
který odpovídá tomu, co redaktor na své pozici řeší.

