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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

poszukuje pracownika na stanowisko: 

Specjalista ds. szkoleń i rozwoju  
 

 

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie inicjowanie i prowadzenie działań 

związanych z rozwojem Uczelni w obszarze doskonalenia kompetencji naukowych kadr. 

Główne zadania: 

 badanie potrzeb szkoleniowych i opracowywanie harmonogramów działań rozwojowych; 
 nawiązywanie współpracy z ekspertami, celem opracowywania programu szkoleń i z zakresu 

doskonalenia kompetencji naukowych pracowników Uczelni, z obszaru nauk ekonomicznych i 
przyrodniczych (publikowanie naukowe, metodologia badań itp.); 

 weryfikacja jakości materiałów szkoleniowych przygotowanych przez trenerów; 
 obsługa logistyczno-organizacyjna szkoleń oraz konferencji tematycznych organizowanych na Uczelni, 

ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych (tj. przygotowywanie newsletterów, 
zarządzanie i rozwijanie strony internetowej, komunikacja poprzez portale społecznościowe, itp.); 

 badanie efektywności i jakości szkoleń; 
 przygotowywanie i promowanie interesujących dla środowiska akademickiego wydarzeń i  treści o 

profilu prorozwojowym. 

Oczekiwany profil kandydata/tki: 

 wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym; 
 minimum 2 - letnie doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania szkoleniami (planowanie, 

budżetowanie, organizacja, badanie potrzeb, ocena efektywności szkoleń); mile widziane 
doświadczenie w pracy w środowisku akademickim; 

 pasja do pracy z ludźmi, umiejętność inspirowania innych do działania i chęć rozwoju; 
 bardzo dobra umiejętność redagowania tekstów; 
 znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; 
 dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w rozwiązywaniu problemów.  

 

Mile widziane: 

 znajomość technik trenerskich i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń rozwojowych; 
 doświadczenie w projektowaniu multimedialnych materiałów dydaktycznych – mile widziane portfolio 
 dobra znajomości Adobe Photoshop lub Canva– mile widziane portfolio 

 

Oferujemy: 

 przestrzeń do testowania i realizacji własnych pomysłów, 
 realny wpływ na kształtowanie schematu pracy, 
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 stabilne warunki zatrudnienia, 
 wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania, 
 ciekawe i ambitne zadania; 
 możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego; 
 pracę w młodym zespole renomowanej Uczelni. 

 

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

adres: praca@ue.wroc.pl  do dnia 30.04.2018 r. z podanym w temacie maila numerem referencyjnym: 

S/SzR/04/2018_Centrum Obsługi Badań Naukowych 

 

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." 

 


