
   
  

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej 
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 

 

Specjalista ds. obsługi słuchaczy  
 Centrum Studiów Podyplomowych  

 
 

        Miejsce pracy: Warszawa 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

• bieżącą obsługę słuchaczy studiów podyplomowych, 
• kontakt i obsługę Wykładowców studiów podyplomowych,  
• organizację zjazdów oraz kontrolę ich prawidłowego przebiegu, 
• przygotowywanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji toku studiów oraz 

dokumentacji sesji egzaminacyjnych,  
• pracę w systemach służących do obsługi słuchaczy studiów podyplomowych (USOS) 

oraz kandydatów na studia podyplomowe (IRK), 

Wymagania, które powinien spełniać kandydat na powyższe stanowisko: 

• wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane zarządzanie, psychologia, 
• wysokie kompetencje interpersonalne, 
• łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, 
• bardzo dobra organizacja pracy własnej, 
• znajomość pakietu MS Office, 
• odporność na stres i umiejętność działania pod presją czasu, 
• dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, 
• gotowość do pracy w wybrane weekendy. 

Mile widziane doświadczenie w pracy na Uczelni wyższej i/lub znajomość zasad 
prowadzenia studiów podyplomowych lub/oraz szkoleń.    

Oferujemy: 

• pracę w stabilnej i rozwijającej się Uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku 
szkolnictwa wyższego, 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
• ubezpieczenie zdrowotne, 
• przyjazną atmosferę. 

 

Prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy praca@uth.edu.pl (CV) 
wpisując w tytule maila 

mailto:praca@uth.edu.pl


 

 Specjalista ds. obsługi słuchaczy Centrum Studiów Podyplomowych  

Termin składania ofert: do dnia 31.05.2022 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Do dołączonych dokumentów aplikacyjnych prosimy o dołączenie oświadczenia:  
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-
Handlową im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie 02-231 ul. Jutrzenki 135 
zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko 
wskazane w ogłoszeniu”.  
 
Oświadczam, iż zostałem/ zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że: 
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie 02-231  
ul. Jutrzenki 135.  
2. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 31.07.2022 
roku.  
3. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 
usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 
procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, kontaktując się pod adresem 
rektorat@uth.edu.pl  
 

mailto:rektorat@uth.edu.pl

