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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

poszukuje osoby/osób na stanowisko: 

Referenta ds. praktyk studenckich 
w Centrum Współpracy z Biznesem/Biurze Karier 

 

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie obsługa studentów/ek w zakresie praktyk oraz 

całościowa realizacja procesu od strony organizacyjnej i dokumentacyjnej w ramach struktur uczelnianych.  

Główne zadania: 

▪ nawiązywanie kontaktów i prowadzenie wykazu organizacji przyjmujących na praktyki, 

▪ obsługa administracyjno-organizacyjna praktyk studenckich, 

▪ przygotowanie dokumentacji dedykowanej dla indywidualnych studentów/ek, 

▪ generowanie dokumentów dedykowanych do procesu obsługi praktyk studenckich, 

▪ przygotowywanie cyklicznych raportów dotyczących praktyk (m.in. analizy wyników ankiet ocen miejsc 

praktyk), 

▪ prowadzenie stosownych rejestrów dokumentacji, baz danych, zestawień (w tym m.in. rejestru praktyk 

zawodowych dla studentów/ek, rejestru studentów/ek realizujących praktyki), 

▪ organizacja i prowadzenie procesu hospitacji  miejsc, w których realizowane są/będą praktyki studenckie, 

▪ stały kontakt z jednostkami wewnętrznymi Uczelni w zakresie obsługi procesu i przepływu dokumentacji, 

▪ obsługa dedykowanej skrzynki mailowej dla praktyk studenckich, 

▪ prace dodatkowe z zakresu działalności Biura Karier wykonywane na polecenie bezpośredniego 

przełożonego. 

 

Oczekiwany profil kandydata/tki: 

▪ doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej, 

▪ dyspozycyjność – gotowość do pracy w weekendy w systemie dyżurów (obsługa procesów dla 

studentów/ek zaocznych), 

▪ bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (w tym środowisko MS Office w szczególności MS Excel), 

▪ wykształcenie średnie lub wyższe, 

▪ komunikatywna znajomość języka angielskiego,  

▪ zdolności organizacyjne, umiejętność sumiennego i samodzielnego działania, umiejętność 

priorytetyzowania zadań, 

▪ umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, niestandardowymi, 

▪ wysokie kompetencje komunikacyjne oraz łatwość nawiązywania kontaktów, 

▪ umiejętność pracy w zespole. 
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Mile widziane: 

▪ komunikatywna znajomość języka angielskiego, 

▪ doświadczenie w pracy na uczelni wyższej i w obsłudze bezpośredniej studentów/ek,  

▪ doświadczenie w pracy z dużą ilością przetwarzanych dokumentów, 

▪ doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – i/lub w NGO 

lub jako wolontariusz/ka. 

 

Oferujemy: 

▪ stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pacę w wymiarze pełnego etatu), 

▪ możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego, 

▪ możliwości rozwoju zawodowego, 

▪ pracę w młodym zespole renomowanej Uczelni, 

▪ premie miesięczne i/lub kwartalne. 

 

 

 

W ramach niniejszego naboru istnieje możliwość zatrudnienia 2 osób. 

CV oraz krótki opis doświadczenia zawodowego w zakresie powyższych zadań prosimy przesyłać na 

adres mailowy: adriana.danaj@ue.wroc.pl  podanym w temacie maila numerem referencyjnym: 

R/PS/02/2020_Praktyki studenckie 

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi osobami.  

 

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia następującej klauzuli:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie  naboru na stanowisko Referent ds. praktyk studenckich 

ogłoszonego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.  

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

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.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu. 


