OFFRE D’EMPLOI
ASSISTANT D’EDUCATION
Le lycée français René Descartes de Phnom Penh au Cambodge recrute un(e) Assistant(e) d’Education.
Le Lycée Français René-Descartes de Phnom Penh est l’un des 495 établissements scolaires français à
l’étranger homologués par le ministère de l’Éducation Nationale français et membre du réseau de
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger.
Il assure à ce titre l’enseignement du premier et du second degré dans le respect complet des
programmes français.
Il accueille aujourd’hui plus de 1270 élèves, de la Petite Section de Maternelle à la Terminale (séries
scientifique, économique et sociale et littéraire).
L’Assistant(e) d’Education contribue à l’animation de la vie scolaire en assurant l’encadrement, la
surveillance et l’accompagnement des élèves sous l'autorité du Conseiller Principal d’Education.
Description du poste
L’Assistant(e) d’Education accueille le public et les usagers du service de la vie scolaire et assure
l’interface avec l’interne et l’externe.
Il contrôle les entrées/sorties de l’établissement et les déplacements des élèves dans l’établissement.
Il participe à l’encadrement et à l’animation des activités culturelles, artistiques et sportives.
Il surveille les élèves pendant le temps scolaire (salles d’études, de devoirs, de retenue, d’examen,
cantine) et contribue à l’accompagnement pédagogique en apportant un appui au travail personnel de
l’élève.
Il fait respecter le règlement et identifie, prévient et rend compte des difficultés ou des tensions entre
les élèves.
Il gère les absences et les relations avec les parents.
Il contribue à la politique éducative de l’établissement en participant à la formation des délégués de
classe et en participant au Conseil pour la Vie collégienne et lycéenne.
Compétences et connaissances clés attendues
En contact permanent avec les élèves, leurs parents et le personnel du Lycée, l’Assistant(e) d’Education
doit être capable d’interagir avec professionnalisme, de mener une médiation, de gérer des situations
de communication parfois difficiles et de rendre compte de son travail aux personnes et services
concernés.

L’Assistant d’Education(e) a une bonne connaissance des valeurs, des objectifs et des projets éducatifs
du lycée.
L’Assistant d’Education(e) sait faire preuve de discrétion en toutes circonstances.
Profil
Niveau Baccalauréat ou Bac+2 avec idéalement une expérience dans un poste similaire ou en
accompagnement d’adolescents dans une école ou une ONG.
Cambodgien langue maternelle avec un niveau de français B1-B2.
Conditions
Contrat de droit local à temps plein annualisé (41 ou 42 heures par semaine) avec parfois l’obligation
de travailler tard en soirée et le samedi.
Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications sur la base des grilles de salaires de
l’établissement. Prime d’épargne annuelle, couverture santé pour l’employé et sa famille (conjoint et
enfants) et prise en charge partielle des frais de scolarité des enfants.
Pour toute information complémentaire sur ce poste et les conditions proposées, vous pouvez vous
adresser à : responsable.rh@lfrd.net.
Dépôt des candidatures
Les candidatures (CV et lettre de motivation au format PDF) sont à adresser par courrier électronique
aux adresses suivantes : responsable.rh@lfrd.net, proviseur@lfrd.net et president.ape@lfrd.net le 15
janvier 2019 au plus tard. Le Lycée français René Descartes se réserve le droit de pourvoir le poste
avant cette date.
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