
      

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu poszukuje osoby na stanowisko: 

Referenta/tki do obsługi recepcji w inQUBE Uniwersyteckim Inkubatorze 

Przedsiębiorczości  

(R-CSP.120.22.2021– pracownik recepcji) 

 

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

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

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

partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. Posiadamy szeroką 

ofertę edukacyjną obejmującą 11 kierunków w języku polskim i 4 programy w języku 

angielskim, Szkolę Doktorską oraz studia doktoranckie dla obcokrajowców. 

 

Dlaczego warto z nami pracować? 

InQUBE to miejsce, w którym aktywnie wspieramy ludzi przedsiębiorczych: 

• zamieniamy pomysły w startupy; 

• pomagamy przedsiębiorcom w dopracowaniu pomysłu biznesowego; 

• asystujemy w procesie kreacji rozwiązań, które można przenieść do życia 
codziennego i stworzyć z nich biznes; 

• udzielamy kompleksowego wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzenia 
biznesu; 

• inicjujemy i motywujemy do decyzji o byciu przedsiębiorcą; 

• pomagamy w komercjalizacji pomysłów, produktów, usług i innowacji; 

• inicjujemy tworzenie zespołów projektowych w biznesie i nauce; 

• poszukujemy atrakcyjnych źródeł dofinansowania działalności przedsiębiorców; 

• współpracujemy z akceleratorami i funduszami Seed Capital i Venture Capital; 

• oferujemy pomoc firmom na wczesnym etapie rozwoju; 

• tworzymy społeczność, która wzajemnie się wspiera, dzieli informacjami, inspiruje i 
dobrze się bawi; 

• wspieramy przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność i samozatrudnienie. 
 

 

Oczekiwania: 

• umiejętność nawiązywania relacji z klientami; 



      

• komunikatywność; 

• proaktywna postawa; 

• znajomość języka angielsku na poziomie min. B1; 

• obsługa pakietu MS Office – Excel, Word, Power Point, Outlook, Teams; 

• otwartość na niestandardowe rozwiązania w zakresie obsługi klienta; 

• mile widziani studenci studiów zaocznych; 

• mile widziane zainteresowanie nowoczesnymi technologiami oraz doświadczenie w 
obsłudze klienta. 
 

 

Główne zadania: 

• prowadzenie recepcji obiektu;  

• bezpośrednia, mailowa oraz telefoniczna obsługa gości i klientów, w tym rezydentów 
inQUBE; 

• odbieranie poczty przychodzącej ; 

• obsługa systemu rezerwacji sal konferencyjnych; 

• obsługa systemu monitoringu budynku; 

• wydawanie zapasowych kluczy oraz kart dostępu; 

• współpraca z Działem Zarządzania Nieruchomościami i serwisem sprzątającym; 

• inicjowanie działań mających na celu usprawnienie oraz poprawę funkcjonowania 
procesów.  

 

 

Benefity: 

• dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny, 

• premia roczna (trzynastka), 

• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, oraz wykupienia karty 

sportowej. 

 

 

W treści CV prosimy o dołączenie oświadczenia: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Referenta/tki 

do obsługi recepcji, 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. 

 

Jeżeli chcesz abyśmy zachowali Twoje ogłoszenia w przyszłych procesach rekrutacji prosimy 

o zawarcia dodatkowego oświadczenia o treści: 



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

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, 

fax +48 71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są następujące: tel. +48 71 36 80 453, e-

mail: iod@ue.wroc.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie 

artykułu 6 ust. 1 pkt „a”. 

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu 

rekrutacyjnego. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces rekrutacyjny, 

wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony.  

5. Dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres przeprowadzania procesu 

rekrutacji, a po jego zakończeniu w przypadku braku zatrudnienia dokumenty są 

niszczone w ciągu 3 miesięcy.  

6. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom 

upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych 

osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie 

umów zawartych z Administratorem danych. 

7. Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do 

moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o 

ochronie danych osobowych. 

8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

10. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie. 

 


