Poniżej propozycja zawodowa jednej z prywatnych szkół muzycznych w Kuwejcie.
Proszę potraktować ją jako możliwość rozwoju zawodowego dla absolwentów uczelni.
Pani Lina Bakir, kuwejcka pedagog i właścicielka własnej szkoły kształcącej pianistów współpracowała
z Ambasadą RP w Kuwejcie przy realizacji projektów promocyjnych w ubiegłych latach.
Poszukuje ona aktualnie kandydatów na nauczycieli fortepianu na kolejny rok szkolny.
Szkoły kuwejckie poszukują wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej za granicą w związku z wciąż
niewystarczającą w stosunku do potrzeb liczbą rodzimych nauczycieli muzyki. W Kuwejcie działa od
lat wielu polskich nauczycieli muzyki. Ich praca i ogólna dobra opinia o edukacji muzycznej w Polsce
połączona z działalnością placówki wpływają na wzrost zainteresowania kadrą pedagogiczną z Polski.
Szczegóły oferty Pani Liny Bakir znajdują się w wiadomości poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z
kontem Instagram szkoły, które zawiera zdjęcia i wideo z koncertów - @linabakir
https://www.instagram.com/linabakir/?hl=pl

Lina Bakir for Music and Artistic Consultancy
My name is Lina Bakir and I have been teaching piano for 33 years up to date. I have finally opened
my company and music academy Lina Bakir for Music and Artistic Consultancy three years ago, and
we have been doing extremely well. We consider ourselves a top-leading academy in the country.
We have been blessed over the past couple of years with outstanding teachers. At the moment, we
have five piano teachers working for us and we are growing.
We are looking for a strong, ongoing relationship between us and the music academies in Poland.
We need your help in finding outstanding pianists who speak English to join us from Poland, who
have spent their upbringing in music schools learning piano.
We are looking for classical pianists:
1. Preferably with a Master’s Degree in piano pedagogy and teaching experience.
2. Winners of national and international competitions.
Our Teachers must be able to make a difference in our Academy, and to take our good piano
students to the next level of competing in international competitions.
Please find the below packages:
Undergraduate (with no Master’s):
 Salary starting at: 500 KWD (net salary)
 A fully furnished accommodation
 Free transportation to and from the academy
 1 ticket every year to Kuwait and back home.
Master’s:
 Salary Starting at: 600 KD (net salary)
 A fully furnished accommodation
 Free transportation to and from the academy
 1 ticket every year to Kuwait and back home.
Please contact me on linabakir@yahoo.com, telephone number +965 99651030.
Instagram: @linabakir
https://www.instagram.com/linabakir/
Lina Bakir for Music and Artistic Consultancy Co.

