NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA NT. PRACY W

NA CZYM POLEGA TA METODA (opis ogólny)?
Opiera się głównie o konwersacje w 100% w języku angielskim w modelu spotkań 1-na-1
(lub w parach). Równie ważnym elementem metody jest praca własna ucznia. Twoim
zadaniem jest precyzyjne wyznaczanie pracy domowej i skrupulatne jej weryfikowanie na
lekcji. Natomiast jest to bardzo przyjemny proces ze względu na rodzaj pracy własnej
wykonywanej przez ucznia, na który składają się między innymi: oglądanie filmów; czytanie
artykułów; pisanie esejów itp.
Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj - www.talkersi.pl/metoda-talkersow - a pełne
przeszkolenie otrzymasz po pozytywnym przejściu rekrutacji, o czym przeczytasz poniżej.

KTO JEST KLIENTEM?
Osoby w wieku powyżej 18 lat. Chcące rozwinąć umiejętności prawdziwej, życiowej
komunikacji. Nastawione na praktykę, a nie teoretyczne rozważania. W Talkersach NIE
przygotowujemy do egzaminów. Przygotowujemy do sprawnego funkcjonowania w
otoczeniu anglojęzycznym.
Jeśli chodzi o profil zawodowy, to jest on dość różnorodny. Są ambitni studenci; są osoby
które starają się o lepszą pracę; są też klienci w wieku 40+, którzy po wielu próbach
nauczenia się angielskiego postanowili zainwestować w zajęcia na wysokim poziomie za
wyższą stawkę, która u nas obowiązuje i nie podlega negocjacji dla klienta. Co też przekłada
się na Twoje wysokie i stabilne zarobki.

CO SIĘ DZIEJE, JEŚLI OBSŁUGIWANY PRZEZE MNIE KLIENT SPRAWIA MNÓSTWO
KŁOPOTÓW?

Przed podjęciem jakichkolwiek działań naprawczych, dążymy do wyjaśnienia sytuacji. Czyli
rozmawiamy szczegółowo zarówno z Tobą, jak i klientem o tym, co jest sednem problemu.
Na bazie tych informacji wspólnie, razem z Tobą, podejmujemy decyzję o tym, co będzie
najlepszym wyjściem z sytuacji.

WOLĘ PROWADZIĆ PRYWATNE KOREPETYCJE, BO ZAROBKI MAM PODOBNE I DO
TEGO NIE MAM SZEFA, ANI ŻADNYCH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ. CO TAKIEGO
DAJECIE, BY OPŁACAŁO MI SIĘ DOŁĄCZYĆ DO WASZEGO ZESPOŁU?
Zalet jest sporo, dlatego najłatwiej będzie je ogarnąć w podpunktach:
1) Pracując z nami masz stały dostęp do nowych klientów - to my szukamy klienta,
prowadzimy działania marketingowe i dostarczamy Ci gotowego, chętnego do nauki
dorosłego ucznia
2) Płacimy Ci więcej na rękę na legalnej umowie niż większość korepetytorów bierze od
uczniów „do ręki” (szczegóły na temat zarobków w kolejnym podpunkcie)
3) Stale rozwijasz swoje umiejętności nauczycielskie, ze względu na to, że nasza
metoda jest regularnie poszerzana i uaktualniana. Masz zapewnione wsparcie
Metodyka, z którym możesz konsultować się na co dzień, a poza tym co jakiś czas
organizujemy szkolenia, które pomogą Ci w codziennej pracy.
4) Masz swobodę działania - metoda ma pewne ramy działania, których należy się
trzymać, natomiast jest tak skonstruowana, byś mogła skupić się na tym, co daje Ci
przyjemność (praktyczna, życiowa konwersacja; tłumaczenie uczniowi meandrów
języka w Twoim własnym stylu).
5) Maksymalna koncentracja na praktyce, tylko szczypta teorii - nasze lekcje odbywają
się w 100% po angielsku i polegają na prowadzeniu konwersacji, wspartej porządną
porcją feedbacku z Twojej strony dla ucznia. Uczeń w domu ogląda filmy, czyta
artykuły, pracuje nad gramatyką, a Ty głównie weryfikujesz jego postępy podczas
zajęć, motywujesz, pomagasz w szlifowaniu jego umiejętności konwersacyjnych i
wskazujesz kierunek dalszego rozwoju.

6) Pracujesz tylko z dorosłymi, dzięki czemu możesz stale poszerzać swoje horyzonty i
wiedzę - każdy klient to unikalna, niesamowita historia, z której możesz czerpać
doświadczenie.
7) Masz wsparcie mentora - Wiktor (założyciel Talkersów), Magda (nasz Metodyk),
Emilia (HR) oraz Karolina (rekrutacja & wdrożenie) zawsze służą radą, jeśli masz
jakiekolwiek wyzwanie, w którym potrzebujesz wsparcia.
8) Wychodzisz z tzw. „szarej strefy” i za Twoją pracę my, Talkersi, zaczynamy
odprowadzać podatki, dzięki czemu Polska ma fundusze na to, by utrzymywać
szkoły, służby publiczne, drogi itp.
9) Masz pewność wypłaty - nawet jeśli klient z jakiegoś powodu spóźnia się z
opłaceniem zajęć, Twoja wypłata ląduje na Twoim koncie bankowym na czas, czyli
do 12. dnia każdego miesiąca (możemy się tutaj pochwalić 100% skutecznością w
kontekście wypłat na czas; nigdy nie przekroczyliśmy tego terminu dla żadnego
Talkersa w historii)
10) Bo mamy filmik z wrażeniami Talkersów ze współpracy, który mówi sam za siebie.
Zobacz go tutaj - https://vimeo.com/380197685
ILE MOGĘ NA TYM ZAROBIĆ?
Aktualnie mamy 3 etapy ścieżki kariery, które z czasem będziemy rozbudowywać. Wszystkie
stawki są identyczne dla lekcji F2F oraz online.
Stawki dzielimy na 2 rodzaje ze względów podatkowych. Dla uproszczenia przyjmijmy
nazewnictwo „stawka studencka” i „stawka normalna” (dla osób, które nie są studentami lub
ukończyły 26. rok życia). Natomiast jeśli masz już zarejestrowaną działalność gospodarczą i
jesteś w stanie rozliczać się z nami na podstawie faktury wystawianej co miesiąc, to
jesteśmy otwarci na taki scenariusz. W tym wypadku Twoje wynagrodzenie na fakturze
wynosi tyle, co stawka studencka.

Na start otrzymujesz od nas stawkę 49 zł netto (s. studencka) / 30 zł (s. normalna) za każde
60 minut zajęć, co charakteryzuje nasz pierwszy etap rozwoju, czyli ENTERED. Ponad to,
jako Talkers stawiający pierwsze kroki w naszym zespole posiadasz dyspozycyjność
minimum 20h oraz zakończyłaś wszystkie szkolenia z powodzeniem.
Drugim etapem kariery w Talkersach, jest poziom EXPERIENCED. Zakładając, że spełnisz
kilka kryteriów (pozytywne opinie od uczniów; pełne zrozumienie naszego systemu pracy itp.
co zostanie przez nas zweryfikowane na zainicjowanym przez Ciebie spotkaniu), masz
szansę przejść na zarobki na poziomie 52,60 zł netto (s. studencka) / 33 zł (s. normalna) za
każde 60 minut zajęć. Jako doświadczony Talkers, oprócz podtrzymania kryteriów etapu
ENTERED, masz już na koncie min. 1500 lekcji od początku współpracy i odbywasz min. 80
lekcji miesięcznie.
Ważne: Warunkiem otrzymania drugiej stawki jest praca w ilości co najmniej 20
godzin tygodniowo, czyli minimum, które określamy na samym początku podjęcia
współpracy.
Ostatni, a zarazem najwyższy szczebel naszej kariery to Talkers o poziomie EXPERT
(stawka studencka: 56,10 zł netto za każde 60 minut zajęć/ stawka normalna: 35 zł netto za
każde 60 minut zajęć). Jako mistrzyni w swojej dziedzinie, potrafisz obsłużyć niemal każdy
typ klienta (bez względu na jego poziom, umiejętności językowe i zainteresowania),
spełniasz wszystkie powyższe warunki oraz odbyłaś min. 3000 lekcji od początku
zatrudnienia, pomyślnie przeszłaś ponowną rozmowę weryfikującą, posiadasz wykształcenie
wyższe (studia kierunkowe - tytuł magistra) lub jeden dowolny certyfikat zdany na
maksymalną ocenę (np. CELTA, CPE lub inny zweryfikowany przez naszego Metodyka).
Jesteś chętna do dodatkowych inicjatyw i angażujesz się w rozwój firmy - co przez to
rozumiemy? Warunki są negocjowane indywidualnie podczas konsultacji z Wiktorem, ale
przykładowo są to: min. 2 kursy VOD, min. 5 podcastów lub min. 10 autorskich artykułów.
Bez obaw, zapewniamy zarówno wsparcie merytoryczne - o czym i w jaki sposób pisać, jak i
techniczne - zapewniamy profesjonalne studio nagrań :)
Tak jak już wiadomo, zależy nam na tym, żebyś została z nami jak najdłużej. Dlatego
postanowiliśmy przygotować dla naszych wieloletnich Talkersów coś specjalnego:
Po 5 latach nieprzerwanej współpracy przewidujemy jednorazową premię, a następnie drugą
premię po przepracowanych pełnych 10 latach! :)

Dla przedsiębiorców: Jeśli masz możliwość rozliczenia się z nami na podstawie faktury (np.
poprzez jednoosobową działalność gospodarczą), stawki na kolejnych etapach awansu
prezentują się następująco: 49 zł ✏ 52,60 zł ✏ 56,10 zł. Wtedy nie obowiązuje podział na
stawkę normalną i studencką - wynika to z fundamentalnie innej formy rozliczania i opłaca
się dopiero od pewnego poziomu ilości lekcji w miesiącu.
Wszystkie szczegóły chętnie przedstawimy Ci już przy kontakcie 1-na-1, więc jeśli chcesz je
poznać to pisz do nas śmiało maila.
Nasza aktualna rekordzistka zarobków, Agata, w marcu 2016r. zarobiła
6178 zł na rękę.
Zdajemy sobie sprawę, że powyższe informacje mogą wydawać się nieco zagmatwane,
zwłaszcza jeśli nie miałaś wcześniej styczności z kwestiami podatkowymi. Dlatego gdybyś
potrzebowała szczegółowego wyjaśnienia jak funkcjonuje ten system rozliczeń, nasz team
HR-owy jest do Twojej dyspozycji: rekrutacja@talkersi.pl

ILE CZASU W TYGODNIU BĘDĘ PRACOWAĆ?
Absolutne minimum to 20 lekcji tygodniowo (20 x 60 minut). Głównie w godzinach
16:00-20:00, które są najpopularniejszym przedziałem czasowym, ale 1/3 klientów wybiera
lekcje przed południem, więc dostępność poranna również jest potrzebna. Jeśli masz
wątpliwości, czy podołasz temu czasowo, to skontaktuj się z nami, a na pewno wypracujemy
grafik korzystny dla obu stron.

JAK DŁUGO MUSZĘ CZEKAĆ AŻ MÓJ GRAFIK ZOSTANIE ZAPEŁNIONY LEKCJAMI?
Zazwyczaj zajmuje to od 2 do 6 tygodni. Oto od czego to zależy:

●

od sezonu. Przykładowo, poza sezonem wakacyjnym (czyli czerwcem, lipcem i
sierpniem) dzieje się to szybciej, ponieważ zgłasza się do nas więcej klientów
gotowych na lekcje

●

od dyspozycyjności danego lektora oraz aktualnego zapotrzebowania na konkretne
sloty czasowe w oparciu o potrzeby uczniów

●

od dopasowania lektora do ucznia, który akurat zgłosił się na kurs (styl nauczania,
osobowość, zainteresowania, obszary specjalizacji itp.)

●

może się również zdarzyć, że grafik zostanie zapełniony znacznie szybciej w
przypadku gdy trafisz na moment, w którym jeden z lektorów odchodzi i pojawia się
potrzeba przydzielenia (transferu) uczniów komuś innemu

●

od portfolio i wszechstronności lektora. Im bardziej wszechstronny lektor (względem
możliwych tematów lekcji, zainteresowań, konkretnych umiejętności jak np. business/
IT English), tym większe prawdopodobieństwo na szybsze zapełnienie grafiku.

ILE TRWA LEKCJA?
60 minut lub 90 minut - w zależności od potrzeb danego klienta, ale znacząca większość
lekcji trwa 60 minut.

JAK CZĘSTO JEST WYPŁATA?
Jeden raz w miesiącu, do 12. dnia każdego miesiąca. Przelewem na Twoje konto bankowe,
na podstawie umowy-zlecenie, którą podpisujemy jeszcze przed pierwszą lekcją (lub faktury,
którą nam wystawisz, jeśli będziemy się rozliczać poprzez Twoją działalność gospodarczą).

ILE OSÓB LICZY AKTUALNIE ZESPÓŁ TALKERSÓW?
Ponad 50 osób w momencie pisania tego dokumentu. W chwili, w której go czytasz, może
być nas już więcej, także nie zwlekaj tylko aplikuj!

CZEGO OCZEKUJEMY OD CIEBIE JAKO TALKERSA?
Pasji do komunikowania się z otoczeniem w sposób atrakcyjny dla ucha odbiorcy. Sympatii i
wiary w ludzi. Szybkiego odpisywania na SMSy, e-maile i odbierania telefonów. Kultury
osobistej, nawet w stresujących sytuacjach. Energii i optymizmu. Dotrzymywania złożonych
obietnic, a w przypadku braku takiej możliwości – niezwłocznego poinformowania nas o
zmianie planów. Gotowości do ciężkiej pracy, która czasami może wykraczać poza
standardy, do których być może przywykłeś w innych środowiskach – wspólnie budujemy tę
firmę, co oznacza, że nie jest to korporacja, w której wszystko jest podane na talerzu i
gotowe do konsumpcji. My dopiero wspinamy się na tę górę, na której czekają na nas piękne
widoki!

WIDZIAŁEM WASZĄ STRONĘ, OPISY KURSÓW I SYLWETKI LEKTORÓW. PATRZĄC
NA TO WSZYSTKO WĄTPIĘ, CZY DAM RADĘ PODOŁAĆ TAKIEMU WYZWANIU.
JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
Doszły nas słuchy, że obawa zawarta w tym pytaniu, krąży po mieście.
Sprawa w praktyce prezentuje się następująco: tak, nasze wymagania w stosunku do
kandydatów

są

wysokie.

Natomiast

już wielu weteranów branży nauczycielskiej/

korepetycyjnej nie przeszło naszych filtrów rekrutacyjnych. Za to dużą część naszego
wspaniałego zespołu stanowią osoby o rozległej wiedzy językowej, która nie została
potwierdzona dyplomem ukończenia studiów kierunkowych. Bo dla nas liczą się przede
wszystkim - Twoje umiejętności językowe i Twoja życzliwa osobowość.
Jeśli masz te 2 rzeczy, spełniasz wszystkie kryteria (przede wszystkim dyspozycyjność) i
myślisz o nas przyszłościowo, to możesz być spokojna o to, że znajdzie się dla Ciebie
miejsce w Talkersach. Musisz mieć jeszcze jedną rzecz - smykałkę do upraszczania. Czyli
innymi słowy, zwięzłego tłumaczenia zawiłych kwestii. Natomiast wychodzimy z założenia,
że życzliwa osobowość zawsze znajdzie w sobie cierpliwość, by skutecznie wytłumaczyć
drugiej osobie daną problematykę.
Podsumowując: zamiast zastanawiać się nad tym, czy jesteś wystarczająco dobra, by
wystartować w naszej rekrutacji, po prostu napisz maila i przekonaj nas do siebie.
Wiadomość ślij na: rekrutacja@talkersi.pl

JAK WYGLĄDA PROCES REKRUTACJI?
1. Zgłaszasz się mailowo na nasz rekrutacyjny mail: rekrutacja@talkersi.pl
2. Podajesz swoją precyzyjnie określoną dyspozycyjność czasową oraz CV i wszelkie
inne dokumenty lub materiały potwierdzające Twoje ponadprzeciętne umiejętności
komunikowania się po angielsku (np. Twój blog pisany po angielsku; wypowiedzi
przed kamerą; raporty ze zrealizowanych projektów międzynarodowych itp.)
3. Przesyłamy Ci do wypełnienia test językowy oraz tematy Twojego autorskiego eseju
do wyboru - wszystkie czytamy i bardzo to lubimy!
4. Pod warunkiem pomyślnego przejścia poprzedniego etapu, w kolejnym kroku
otrzymujesz do wypełnienia tzw. „Test na Talkersa”, czyli zestaw pytań, które pozwolą
obu stronom określić, czy pasujemy do siebie pod względem wyznawanej filozofii
współpracy.
5. Na sam koniec trafiasz na finalną rozmowę z Emilią (HR Manager) oraz Magdą
(naszym Metodykiem), po której podejmiemy decyzję, czy możemy zaoferować Ci
współpracę
6. Jesteś gotowa, by stać się Talkersem? Aplikuj śmiało! Zawsze chętnie rozmawiamy z
ciekawymi ludźmi, bo nigdy nie wiadomo, jaka okazja do pomocy drugiemu
człowiekowi kryje się za rogiem.
7. Zwracamy się w tekście w rodzaju żeńskim, bo dziewczyny stanowią dominującą
część naszego zespołu, ale wiedz, że jesteśmy otwarci na WSZYSTKICH i chcemy
Cię poznać niezależnie od płci!

OD KIEDY TALKERSI DZIAŁAJĄ NA RYNKU?

Od ponad 7 lat.
Tutaj znajdziesz opinie klientów na nasz temat - www.talkersi.pl/referencje
A tutaj opis tego, kim jesteśmy - www.talkersi.pl/lektorzy
Skoro czytasz ten dokument i spełniasz wszystkie wspomniane kryteria, to znaczy, że
chcemy, byś była częścią tego projektu :-)

CZY MOGĘ ROBIĆ Z WAMI COŚ INNEGO NIŻ PROWADZIĆ LEKCJE?
Oczywiście! Dynamicznie się rozwijamy, co sprawia, że wspólnie tworzymy mnóstwo
dodatkowych materiałów (np. artykuły na FB lub naszym blogu, artykuły do bazy naszego
kontentu lekcyjnego); organizujemy wydarzenia (takie jak Social English Night www.facebook.com/ socialenglishnight); działamy ostro w mediach społecznościowych;
wstępujemy do klubów networkingowych; niedługo wydamy nasz autorski podręcznik pt.
Talkbook. Oprócz tego mamy własne studio do nagrywania video-kursów i podcastów, co
stanowi dodatkową ścieżkę rozwoju dla chętnych Talkersów (jeśli chcesz zobaczyć jak to
wygląda, kliknij: talkersi.pl/vod).
Dodatkowe korzyści za sprzedane (np. sugerując zakup video swojemu kursantowi) kursy
VOD przedstawiają się następująco:
Na wszystkich trzech etapach rozwoju: co 10. sprzedane VOD = podwójny ekwiwalent za
transakcję nr. 10
Talkers na etapie ENTERED: ekwiwalent 1 lekcji za każdy sprzedany VOD
Talkers na etapie EXPERIENCED: ekwiwalent 1,5 lekcji za każdy sprzedany VOD (plus
indywidualny kod rabatowy 15% dla klienta)

Talkers na etapie EXPERT: ekwiwalent 2 lekcji za każdy sprzedany VOD (plus indywidualny kod
rabatowy 15% dla klienta)

My NIE szukamy w Tobie pracownika. Szukamy współpracownika, który będzie naszym
partnerem.
Żebyśmy razem rozbudowali ten rosnący z dnia na dzień „organizm” do rozmiarów, który
pozwoli nam wszystkim żyć w dostatku, robiąc to, co kochamy.
Przy takiej ilości projektów na pewno znajdzie się dla Ciebie rola albo dodatkowe zajęcie
oprócz prowadzenia kursów. Oczywiście w zamian za dodatkową pracę otrzymasz
dodatkowe wynagrodzenie.

CZY MUSZĘ MIEĆ SKOŃCZONE STUDIA JĘZYKOWE, ABY STAĆ SIĘ TALKERSEM?
Nie. My stawiamy na umiejętności praktyczne. Jeśli nie lubiłaś spędzać czasu w szkole, ale
doskonale czujesz język i wiesz, z czego wynikają dane struktury, to pragniemy z Tobą
współpracować! Niech Cię to nie zwiedzie – brak certyfikatów nie jest wymówką, przez którą
będziemy Cię traktować ulgowo. Nasi klienci są wymagający, więc Twoja wiedza zarówno
praktyczna, jak i teoretyczna, muszą być bez zarzutu. Podsumowując – nie potrzebujesz
mieć „papierów” natomiast są one na pewno atutem przy staraniu się o współpracę z nami,
Talkersami.

CZY BĘDĘ MUSIAŁA DOJEŻDŻAĆ GDZIEKOLWIEK?
Aktualnie poszukujemy głównie lektorów online. To oznacza, że masz możliwość
prowadzenia lekcji komfortowo z domu - niezależnie od miejsca zamieszkania. Jest to
korzystne rozwiązanie, które nie tylko oszczędza czas Twój i ucznia, ale też odpowiada
współczesnym potrzebom.
Mimo to, jak na stanowisko lektorskie przystało, oczekujemy od Ciebie zapewnienia swoim
uczniom odpowiednich warunków do nauki. Mamy tu na myśli szybki i niezawodny internet,
elastyczność względem komunikatorów online (Skype, Google Meet, Zoom, Team,
Messenger itp.) oraz spokojną przestrzeń bez rozpraszaczy takich jak głośne hałasy i

zakłócenia, które mogłyby wpłynąć na poziom skupienia ucznia. Pamiętajmy, że czas lekcji
jest zarezerwowany dla uczniów i nasza uwaga powinna być w pełni im poświęcona.
Natomiast w kwestii lekcji stacjonarnych (F2F), mają one miejsce jedynie w Trójmieście.
Biorąc pod uwagę potrzeby rynku, Talkersi stopniowo przeobrażają się w całkowicie zdalną
szkołę językową. Jeśli jednak mieszkasz w Trójmieście i masz możliwość (oraz chęć)
prowadzić lekcje “na żywo”, zaprosimy Cię do naszego Domu Talkersów na ulicy 10 Lutego
27/3 w Gdyni lub do wynajętej przestrzeni w Olivia Four w OBC w Gdańsku, gdzie
uczęszczają wszyscy nasi uczniowie F2F. Także NIGDY nie wymagamy od Ciebie
indywidualnego dojazdu do domu ucznia.

CZY DOSTANĘ JAKĄŚ UMOWĘ?
Oczywiście. Umowa-zlecenie z firmą Talkersi.pl sp. z o.o., którą możesz sprawdzić w
oficjalnych rejestrach krajowych. Jesteśmy również otwarci na współpracę z osobami
prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą - wtedy rozliczenie następuje w
oparciu o wystawianą co miesiąc fakturę. Jeśli nie wiesz, jak to działa - wyjaśnimy i
pokażemy, jak się w tym odnaleźć.

CZY BĘDZIE JAKIEŚ SZKOLENIE WDRAŻAJĄCE DO PRACY?
Tak, odbędziesz 5-godzinne szkolenie wdrażające w metodę oraz 1-godzinne szkolenie
„techniczne”, podczas którego pokażemy Ci w jaki sposób raportować odbyte lekcje,
zgłaszać do nas wyzwania przy współpracy z uczniami itp. Następnie przypiszemy Ci tzw.
„buddies”,

czyli

doświadczonych

Talkersów,

którzy

podzielą

się

z

Tobą

swoim

doświadczeniem z realizacji metody w praktyce. Będziesz mieć demo lesson oraz możliwość
obejrzenia nagrania z prawdziwej lekcji. Oprócz tego zawsze możesz liczyć na nasze
wsparcie w każdym wyzwaniu, na które trafisz podczas współpracy z uczniem. Jesteśmy tu
wzajemnie dla siebie i wszyscy gramy do tej samej bramki. Wiktor i Maja pilnują, by zawsze
tak było i z relacji świadków wynika, że faktycznie tak jest.

CZY BĘDĄ JESZCZE JAKIEKOLWIEK INNE SZKOLENIA?
Zdecydowanie tak! Magda - nasz Talkersowy Metodyk, a zarazem doświadczona Lektorka
zadba o to, byśmy nieustannie rozwijali swoje skrzydła. Jednym z głównych zadań Metodyka
jest prowadzenie różnorodnych szkoleń online/offline, mających poszerzyć Twoją wiedzę i
lektorskie umiejętności.
Oprócz aktywnego udziału w Twoim wdrożeniu do zespołu, Magda zajmuje się również
tworzeniem i nadzorowaniem autorskich materiałów, które ułatwiają, a zarazem urozmaicają
naszą pracę. Dodatkowo, zadaniem Metodyka są wizytacje lekcji - celem takich wizyt jest
uzyskanie konstruktywnego feedbacku dla Lektora, żeby wiedział, co może zrobić, by
jeszcze bardziej się rozwinąć - praktyczna wiedza i sugestie na podstawie realnej
obserwacji.
Podsumowując, Magda zadba o to, by nigdy nie zabrakło Ci przestrzeni do rozwoju i
zgłębiania dalszej wiedzy :)

W JAKI SPOSÓB WYGLĄDA RAPORTOWANIE ODBYTYCH LEKCJI?
Pracujemy w oparciu o system LangLion (www.langlion.pl) stworzony na potrzeby
koordynowania pracy w szkołach językowych. Tam wprowadzasz informacje o wszystkich
prowadzonych przez Ciebie lekcjach, których terminy ustalasz w porozumieniu z tzw.
Opiekunem Talkersa (innymi słowy - koordynator pracy lektorów).
Niektóre czynności będą wymagały wprowadzania danych do Excela, ale spokojna głowa pokażemy Ci co i jak podczas szkolenia wdrożeniowego.

W JAKIM MIEŚCIE SĄ TALKERSI?

Nasza siedziba (którą nazywamy “Domem Talkersów”) znajduje się w Gdyni. Nie ma to
jednak wpływu na to, że głównie zatrudniamy lektorów online, więc miejsce Twojego
zamieszkania nie wpływa na możliwość naszej współpracy.

W JAKI SPOSÓB INTEGRUJECIE ZESPÓŁ SKORO DZIAŁACIE W CAŁYM KRAJU I
WASI LEKTORZY MIESZKAJĄ DALEKO OD SIEBIE?
Przede wszystkim, nie traktujemy członków zespołu jak pracowników, których należy
prowadzić za rękę i sprawdzać każdy ich ruch. Stawiamy na współpracę,
z naciskiem na cząstkę „współ”. Szukamy osób, które podchodzą do życia w oparciu o
relacje, a nie podległość służbową. Wszyscy u nas są na „Ty”.
Wprowadzając jakąkolwiek zmianę dyskutujemy wspólnie nad jej zaletami i wadami, by
podjąć najlepszą możliwą decyzję - nie ma takich sytuacji, w których „szef ma zawsze rację,
tylko dlatego, że jest szefem”.
A wracając do wątku integracji, to oprócz stałego kontaktu mailowego, telefonicznego i
Facebookowego, spotykamy się wszyscy 2 razy do roku w Trójmieście, skąd wywodzą się
Talkersi. Ten całodzienny zjazd to okazja, żeby poznać nowych Talkersów, zacieśnić relacje
z dotychczasowymi współpracownikami i dowiedzieć się, co planujemy jako firma w
najbliższym czasie.
To wszystko na koszt firmy!

MACIE JAKĄŚ STRONĘ LUB PROFIL NA FACEBOOKU?
Sure! Tutaj masz Facebooka – www.facebook.com/talkersi. A tutaj masz stronę –
www.talkersi.pl.

KIEDY NAJLEPIEJ APLIKOWAĆ?

W dowolnym momencie. Stale szukamy lektorów, bo firma z miesiąca na miesiąc obsługuje
coraz więcej klientów (w momencie aktualizowania tego dokumentu - ponad 600 osób).
Najprawdopodobniej potrzebujemy nowego Talkersa w momencie, gdy to czytasz, natomiast
nawet jeśli w tym momencie nie będziemy mieli możliwości zaproponować Ci współpracy, to
prędzej czy później wrócimy do Ciebie z propozycją nawiązania tejże.

DLACZEGO ZWRACACIE SIĘ W TYM DOKUMENCIE DO CZYTELNIKA W FORMIE
ŻEŃSKIEJ? CHCECIE WSPÓŁPRACOWAĆ TYLKO Z KOBIETAMI?
Nie. Po prostu większość naszego zespołu to dziewczyny, co doprowadziło nas do prostego
wniosku, że nasza oferta współpracy przemawia głównie do kobiet.
Niezależnie od płci, jeśli czujesz, że bycie Talkersem to styl życia i pracy, które Ci
odpowiadają, to czym prędzej przeskocz do kolejnego podpunktu tego dokumentu i działaj!

JESTEŚ GOTOWY/A?
Napisz do naszej Karoliny, że chcesz z nami pracować, a ona odpowie na wszystkie Twoje
pytania i dowiesz się, jakie są kolejne kroki w rekrutacji na Talkersa. Adres Karoliny:
rekrutacja@talkersi.pl

