
Specjalista ds. akredytacji w Centrum Współpracy Międzynarodowej  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Miejsce pracy: Wrocław 

 

Wymagania:  
• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,  
• Wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci administracji i zarządzania), 
• Znajomość systemu operacyjnego Windows i pakietu biurowego MS Office (Word, Excel) w  stopniu  

zaawansowanym,  
• Dyspozycyjność, gotowość do zagranicznych wyjazdów służbowych, 
• Sumienność i samodzielność w działaniu,  
• Aktywność w poszukiwaniu informacji,  
• Umiejętności organizacyjne,  

• Odpowiedzialność,  
• Umiejętność pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej oraz w środowisku międzynarodowym,  
• Doświadczenie w pracy w szkolnictwie wyższym będzie dodatkowym atutem. 

 

Główne zadania:  
• Wsparcie administracyjne i merytoryczne zespołu ds. międzynarodowych akredytacji,  
• Prowadzenie i koordynacja działań uczelni w procesie pozyskiwania akredytacji  

zagranicznych, 
• Tworzenie raportów akredytacyjnych według wskazówek organizacji akredytujących, 
• Współpraca i pozyskiwanie danych od jednostek organizacyjnych uczelni,  
• Współpraca z międzynarodowymi  organizacjami akredytującymi oraz uczelniami zagranicznymi, 

• Przygotowanie wizyt komisji akredytacyjnych, 
• Wsparcie realizacji projektów z zakresu doskonalenia funkcjonowania uczelni. 

 

Oferowane warunki zatrudnienia:  
• Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,  
• Ciekawa, pełna wyzwań praca, 
• Praca w zgranym, kreatywnym zespole,  
• Możliwość wyjazdów zagranicznych, 
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju kompetencji poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, 

targach edukacyjnych itp.  
• Udział w innowacyjnych i ciekawych projektach realizowanych przez uczelnię, jak również możliwość  

realizacji własnych pomysłów. 

 

Etapy rekrutacji:  
• Weryfikacja dokumentów/zgłoszeń kandydatów,  
• Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i angielskim (tylko wybrani kandydaci), 
• Planowany termin zatrudnienia luty/marzec 2020. 

 

Dokumenty:  
• CV wraz ze zdjęciem, list motywacyjny oraz oświadczenie RODO załączone poniżej. 

 

Aplikacje prosimy przesyłać:  

Drogą elektroniczną  z dopiskiem „Specjalista ds. akredytacji w Centrum Współpracy Międzynarodowej ” 

w terminie do 31.01.2020r na adres: international@ue.wroc.pl.  

Odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.  

mailto:international@ue.wroc.pl


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. 

 


