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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
poszukuje pracownika na stanowisko: 

Specjalista/ka ds. analiz i sprawozdawczości  
 

 
Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie analiza danych w celu oceny wskazanych 
sytuacji, dostarczanie informacji wspierających planowanie i realizację procesów. 

Główne zadania: 

§ Współpraca w procesie gromadzenia, analizy i udostępniania informacji w wewnętrznych systemach 
informatycznych. 

§ Przygotowywanie analizy zagadnień dotyczących działalności Uczelni, w tym szczególnie obszaru 
kształcenia. 

§ Współpraca w zakresie benchmarkingu Uczelni z innymi uczelniami. 
§ Współpraca w zakresie projektowania i prowadzenia badań rynku pracy. 
§ Tworzenie raportów wspomagających planowanie i procesy podejmowania decyzji. 
§ Raportowanie danych i informacji do organów nadzorujących Uczelnię oraz systemów zewnętrznych. 
§ Prowadzenie baz danych i komunikacja działań w środowisku akademickim. 

Oczekiwany profil kandydata/tki: 
§ wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
§ potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu analiz, 
§ znajomość Excela w stopniu zaawansowanym, 
§ rozumienie pracy i specyfiki środowiska akademickiego, 
§ dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w rozwiązywaniu problemów. 

 
Mile widziane: 

§ doświadczenie w zakresie analiz związanych ze szkolnictwem wyższym, 
§ doświadczenie w obsłudze systemu USOS i POL-on, 
§ znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

Oferujemy: 

§ stabilne warunki zatrudnienia, 
§ pracę w zaangażowanym zespole projektowym renomowanej Uczelni, 
§ ciekawe i ambitne zadania, 
§ możliwości rozwoju zawodowego, 
§ możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego. 
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CV oraz krótki opis doświadczenia zawodowego w zakresie powyższych zadań prosimy przesyłać na 
adres: praca@ue.wroc.pl  do dnia 16.08.2020 r. z podanym w temacie maila numerem referencyjnym: 

S/PF/07/2020_Biuro Analiz i Sprawozdawczości  
 
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." 
 


