
Ene-Due Centrum Językowo-Kulturowe dla Dzieci (www.ene-
due.com) is a 'boutique' language school for children located in Warsaw.  We 
offer high-quality language courses to young learners. We build our 
community with passion and energy. 

Not your typical English teaching gig 

Centrum Językowo-Kulturowe Ene-Due located in Warsaw (Mokotów) is a language 
school for children with an exciting, hands-on, full immersion approach to teaching 
English and we are growing!  

We are looking for a new English Teacher to join our lovely team. 
Requirements: 
- fun-loving, whimsical and enthusiastic attitude to life 
- some knowledge/ experience interacting with kids 
- have a superpower like singing, drawing, miming, knowing all the dinosaur trivia or 
simply having wild imagination 
- black belt in operating classroom equipment (interactive whiteboard, YouTube, a 
box of puppets) 

In return we're offering: 
- a competitive salary 
- positive environment that will make you feel like home 
- cutting edge technology classrooms with interactive whiteboards, sound system and 
in class internet access  
- a library of resources, books and props (think real stethoscopes to teach about 
doctors, hot-glue guns to make magic wands and heaps of colored paper to build 
space rockets) 
- onsite teacher training and week to week support of senior teachers 
- from 2 to 15 hours/ week 

Age groups:  
Very young learners (1-2 and 2-3, 4-5 year olds) 
Young learners (up to 12 year olds) 

If you feel we might be looking for you, e-mail a.majewska@ene-due.com sending 
your cv and motivation letter. 

PS. We value determination over degrees and passion over years of experience. We 
think big and we embrace change.  
We build our community with passion and energy. We're humble and hungry to learn. 
If this sounds like you, you sound like Ene-Due. 

www.ene-due.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Ene-Due-Centrum-J%C4%99zykowo-
Kulturowe-dla-Dzieci-333004476782593/?ref=hl  
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Centrum Językowo-Kulturowe Ene-Due (www.ene-due.com) to położona na 
Mokotowie szkoła językowa dla dzieci.  
Wyróżnia nas szczególne podejście do nauczania poprzez angażującą zabawę i 
interakcję uczniów z nauczycielami native speakerami. Zajęcia prowadzimy metodą 
wczesnego zanurzenia w języku.  
Uczymy bardzo małe dzieci (od 1 roku do 5 lat) i dzieci w wieku szkolnym (6-12 lat). 

Poszukujemy lektora języka angielskiego, który dołączy do naszej odlotowej drużyny. 
  
Wymagamy: 
- optymistycznego, pełnego poczucia humoru nastawienia do życia 
- minimum rocznego doświadczenia w pracy z dziećmi 
- posiadania nadzwyczajnych zdolności  wokalnych, malarskich, aktorskich, 
plastycznych, niebanalnej wiedzy o życiu dinozaurów albo po prostu - szalonej 
wyobraźni! 
- znajomości języka na poziomie native speakera 
- czarnego pasa w obsłudze sali lekcyjnej: tablicy interaktywnej, YouTube’a, pudełka z 
pacynkami... 
  
Oferujemy: 
- konkurencyjne wynagrodzenie  
- miłą atmosferę pracy (w której poczujesz się jak w domu!)  
- najnowsze technologie wyposażenia sal: tablicę interaktywną, nagłośnienie, dostęp 
do Internetu, biblioteczkę metodyczną, książki, materiały zajęciowe, między innymi: 
stetoskop do zabawy w lekarza, kolorowy spadochron, pistolet na klej do czarowania, 
brystole kolorowego papieru do budowania rakiet 
- szkolenia metodyczne oraz wsparcie innych nauczycieli. 
  
Jeśli uważasz, że brzmi to jak wymarzona praca dla Ciebie, prześlij na 
a.majewska@ene-due.com swoje CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny.  
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