
 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu          

poszukuje osoby na stanowisko: 

Doradcy/zyni kariery i Specjalisty/ki ds. wsparcia procesów projektowych 
w Centrum Współpracy z Biznesem/Biuro Karier 

 
Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie udzielanie wsparcia doradczego 

studentom/kom i absolwentom/kom UEW w ramach konsultacji indywidulanych i grupowych oraz obsługa 

studentów/ek w zakresie procesów projektowych realizowanych przez Biuro Karier. 

Zakres obowiązków: 

▪ prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych ze studentami/kami i absolwentami/kami UEW 

w zakresie doradztwa zawodowego, poradnictwa kariery oraz pośrednictwa pracy; 

▪ wsparcie i prowadzenie procesu badań kompetencyjnych w ramach projektów realizowanych  

w jednostce; 

▪ wsparcie obsługi administracyjno-organizacyjnej realizowanych projektów, w tym stażowych  

oraz  szkoleniowych; 

▪ współdziałanie z innymi pracownikami Biura Karier CWB przy tworzeniu  zawartości merytorycznej 

strony internetowej biura; 

▪ współpraca przy organizacji przedsięwzięć realizowanych  przez Biuro Karier CWB  oraz promocja oferty 

usług Biura Karier CWB w środowisku studentów/ek, absolwentów/ek i pracodawców; 

▪ współudział w tworzeniu materiałów (poradników, artykułów, notek) promujących działalność BK; 

▪ obsługa interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, również w języku angielskim; 

▪ generowanie dokumentacji dedykowanej pod procesy realizowane w jednostce oraz uzupełnianie baz 

danych, sprawozdań (głównie w MS Excel). 

 

Oczekiwany profil kandydata/tki: 

▪ wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: pedagogika, psychologia; 

▪ doświadczenie w realizacji konsultacji w systemie indywidualnym i grupowym  (w tym mile widziane 

przez platformy komunikacyjne w sytuacji pracy zdalnej); 

▪ doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej, mile widziane z dużą ilością przetwarzanych 

dokumentów; 

▪ znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (mile widziane doświadczenie w pracy w języku 

angielskim na co dzień); 

▪ bardzo dobra znajomość MS Office; 

▪ wysokie kompetencje komunikacyjne oraz łatwość nawiązywania kontaktów; 
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▪ umiejętność pracy w zespole; 

▪ zdolności organizacyjne, umiejętność sumiennego i samodzielnego działania, umiejętność 

priorytetyzowania zadań; 

▪ kreatywne podejście do nowych zadań; 

▪ mile widziane doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 

 

Dodatkowym atutem będzie: 

▪ doświadczenie w pracy na uczelni wyższej i/lub ze studentami/kami, w tym działalność w 

organizacjach studenckich i pozarządowych; 

▪ umiejętności/doświadczenie trenerskie i/lub dydaktyczne. 

 

Oferujemy: 

▪ pracę na pełen etat w oparciu o umowę o pracę na czas określony (dłuższa współpraca); 

▪ pracę w doświadczonym zespole o różnorodnych kompetencjach na publicznej Uczelni wyższej; 

▪ możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie realizowania projektów 

współfinansowanych ze środków UE w bieżącym okresie programowania; 

▪ możliwość udziału w szkoleniach dedykowanych dla Zespołu CWB/Biura Karier; 

▪ możliwość rozwoju; 

▪ premie kwartalne/roczne (trzynastki). 

 

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

 

W treści CV prosimy o dołączenie oświadczenia: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie  naboru na stanowisko Doradcy/zyni i Specjalisty/ki 

ds. wsparcia procesów projektowych 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. 


