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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

poszukuje pracownika na stanowisko: 

Specjalista ds. komunikacji  

w Centrum Zarządzania Projektami 

Miejsce pracy: Wrocław 

Liczba stanowisk: 1  

Wymiar etatu: pełny 

Główne zadania: 

 prowadzenie działań informacyjnych związanych z realizowanymi przez Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu projektami, 

 tworzenie materiałów wizerunkowo-informacyjnych projektów oraz zadań w ramach nich realizowanych,  

 sporządzanie informacji na temat realizowanych i planowanych projektów, 

 stworzenie i aktualizacja polityki informacyjnej dotyczącej projektów i źródeł finansowania oraz szkolenie 

pracowników zaangażowanych w jej realizację, 

 tworzenie szaty graficznej pism oraz wiadomości elektronicznych,  

 inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie informacji dotyczących projektów i ich realizacji,  

 administrowanie strony www prowadzonej dla projektów uczelni, w tym opracowywanie materiałów, 

grafik i tekstów umieszczanych na stronie,  

 współpraca z jednostkami uczelni zaangażowanymi w promocję projektów i w aktywność uczelni w tym 

zakresie, w tym z Centrum Promocji i Rzecznikiem Prasowym, budowanie i utrzymywanie stałych relacji z 

jednostkami uczelni, 

 projektowanie prostych grafik w rodzaju baner, plakat. 

Oczekiwania: 

 wykształcenie wyższe, 

 doświadczenie w pracy związanej z komunikacją, PR lub promocją, 

 znajomość programów graficznych, 

 umiejętność swobodnego formułowała myśli i redagowania tekstów, 

 kreatywność, zmysł estetyczny,  

 umiejętność podejmowania szybkich decyzji, 

 bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej poziom C1), 

 dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu, 

 umiejętność pracy w zespole i z klientem, 

 komunikatywność. 
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Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
 ciekawą pracę w zgranym zespole, 
 wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji, 
 możliwości zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń,  
 praca w dogodnej lokalizacji, 
 trzynastą pensję i dodatek stażowy, 
 premie miesięczne i kwartalne, 
 pakiet świadczeń socjalnych. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana, prześlij swoje CV z przykładowym portfolio stworzonych 

materiałów informacyjnych/promocyjnych na adres: adriana.danaj@ue.wroc.pl  

Tytuł wiadomości: Aplikacja CZP – pracownik ds. komunikacji. 

 

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

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 

101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Komandorska 

118/120, 53-345 Wrocław. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności i przysługuje 

mi  prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawienia." 

 


