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

Doradca kariery
Miejsce pracy: Warszawa
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•
•
•
•
•
•

udzielanie indywidualnych konsultacji zawodowych,
prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu rynku pracy,
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych z instytucjami i firmami,
pozyskiwanie ofert pracy, praktyk dla studentów i absolwentów UTH,
organizacja procesu obowiązkowych praktyk studenckich,
promocja Biura karier wśród studentów Uczelni.

Wymagania, które powinien spełniać kandydat na powyższe stanowisko:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe, preferowane pedagogika, doradztwo zawodowe, psychologia,
doświadczenie w prowadzeniu konsultacji indywidualnych,
umiejętności trenerskie w pracy z grupą,
wysokie kompetencje interpersonalne,
łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów,
bardzo dobra organizacja pracy własnej,
odporność na stres i umiejętność działania pod presją czasu,
kreatywność i innowacyjność w działaniu,
gotowość do pracy w wybrane soboty.

Mile widziane doświadczenie w pracy na Uczelni wyższej i/lub znajomość zasad
funkcjonowania biura karier.
Oferujemy:
•
•
•
•
•

pracę w stabilnej i rozwijającej się Uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku
szkolnictwa wyższego,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
ubezpieczenie zdrowotne,
pracę w zgranym zespole.

Prosimy o przesłanie CV na adres mailowy praca@uth.edu.pl wpisując w tytule maila

Doradca kariery
Termin składania ofert: do dnia 30.06.2022
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 TechnicznoHandlową 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 31.08.2022
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

