
      

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu poszukuje osoby na stanowisko: 

Specjalista/tka ds. e-learningu w Biurze Rozwoju e-learningu 

(R-CSP.120.34.2020) 

 

Jesteśmy liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu 

oraz jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju. Odgrywamy ważną rolę w kształceniu 

ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jesteśmy aktywnym 

partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. 

 

Dlaczego warto z nami pracować? 

 wspieramy realizację projektów rozwojowych Uczelni, 

 korzystamy z nowoczesnych narzędzi pracy umożliwiających pracę zdalną, 

 zapewniamy stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze, 

 umożliwiamy rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych (program studiów dla 

pracowników oraz system szkoleń). 

 

Główne zadania: 

 metodyczne wsparcie dla użytkowników platformy e-learningowej (kadry dydaktycznej, 

studentów) w zakresie obsługi, szczególnie w obszarze opracowania składowych kursu i 

aktywności; 

 opracowywanie struktury, koncepcji, scenariuszy do kursów e-learningowych, 

szkolenie użytkowników platformy e-learningowej i modułu Teams; 

 aktywna współpraca z użytkownikami w zakresie wykorzystywania w e-learningu różnych 

dodatkowych narzędzi; 

 testowanie tworzonych kursów na różnych przeglądarkach i urządzeniach mobilnych, 

 

 

Oczekiwania: 

 wykształcenie wyższe;  

 minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze metodyki e-nauczania; 

 znajomość platformy Moodle; 

 znajomość Office 365, w tym modułu Teams; 



      

 biegłe posługiwanie się komputerem; 

 znajomość j. angielskiego; 

 dobra komunikacja i gotowość pracy w zespole; 

 skrupulatność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność w działaniu; 

 osoba na tym stanowisku powinna być kreatywna, posiadać zmysł estetyczny oraz 
pozytywne nastawienie.  

 

Mile widziane: 

 doświadczenie w projektowaniu kursów e-learningowych; 

 doświadczenie w obsłudze platformy e-learningowej; 

 znajomość takich programów jak Articulate Storyline, Articulate  360 lub innych 
służących do tworzenia kursów e-learningowych. 
 

Benefity: 

 dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny; 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka); 

 

 

W treści CV prosimy o dołączenie oświadczenia: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Programista, 

ogłoszonego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am 

poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania 

zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

Oświadczam także, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych, czyli 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

 

 

 


