
Харківська школа архітектури запрошує на посаду
Керівника/ці Підготовчого Відділення!

Харківська школа архітектури є приватним вищим навчальним закладом.
Школа пропонує практикоорієнтовані освітні програми (бакалаврат та
магістратура) з дослідницькою складовою, які спрямовані на підготовку
молодих архітекторів, здатних критично підходити до проектування і
формувати власні візії. Школа творить середовище, яке об’єднує
цілеспрямованих студентів, кращих викладачів та практиків для
формування нових змістів і якості архітектурної практики в Україні. ХША є
невеликим приватним закладом, який зорієнтований в першу чергу на
якість.

Підготовче відділення ХША пропонує навчальні програми різної
тривалості у Львові, Києві та онлайн форматі для тих, хто прагне
познайомитись з професією архітектора та урбаніста, отримати необхідні
для вступу навички та знання. Детально з діяльністю підготовчого
відділення можна познайомитись на сайті школи: програми Нульового
року, воркшопи та інтенсиви.

Роль Керівника/ці підготовчого відділення полягає в розробці та
реалізації навчальних програм підготовчого відділення в команді з
тьюторами та координаторами, планування та організації діяльності
відділення, курування студентів під час навчання, а також активної
участі в житті Школи.

Якщо вам цікаво долучитися до формування нової архітектурної освіти в
Україні, ви маєте архітектурний досвід та організаційні здібності, відкриті до
експериментів і викликів, запрошуємо долучитися до команди школи.

Місце роботи: ХША у Львові (вул. Кубійовича, 35А)

Умови роботи: часткова зайнятість, гнучкий графік

Початок роботи: листопад 2022 року

Основні обов'язки:
1. Розробка та адаптація різних навчальних програм для популяризації
професії архітектора та урбаніста та підготовки абітурієнтів до вступу.
Запуск та реалізація програм, робота з усіма учасниками процесів.
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2. Участь у розробці та реалізації рекрутингової та маркетингової
стратегій, участь та проведення публічних заходів, комунікація зі
вступниками програм підготовчого відділення.
3. Менеджмент підготовчого відділення.

4. Участь у розробці та реалізації загальношкільної стратегії розвитку,
робота над популяризацією цінностей та місії Школи.

Вимоги:
● архітектурна вища освіта, а також обізнаність в актуальних питаннях в
сфері архітектури та урбанізму
● обізнаність щодо тематики освіти, зокрема у сфері архітектури, та досвід
співпраці з освітніми організаціями та інституціями вітається
● вміння вести програмну документацію
● вільне володіння українською мовою
● володіння англійською мовою на рівні усної та письмової комунікації
● володіння пакетом офісних програм

Компетенції:
● організаторські навички
● комплексне розв’язання завдань
● відповідальність та уважність до деталей
● вміння вибудовувати комунікацію між різними учасниками процесу
● вміння працювати в команді
● бажання розвиватися

Особисті якості:

Чутливість до контексту, відповідальність, комунікабельність,
організованість, ініціативність

Пропозиція:
● участь у втіленні нової моделі архітектурної освіти в Україні
● комфортні умови праці та гнучкий графік
● дружний колектив та цікаві професійні комунікації
● можливості вдосконалення
● перспективи розвитку і росту в команді школи

Надсилати:
резюме та короткий супровідний лист на пошту hr@kharkiv.school з темою
листа “Керівник/-ця Підготовчого Відділення”


