
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

poszukuje pracownika na stanowisko: 

Specjalista ds. relacji z klientami 

Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

 

Główne zadania: 

 Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z przedstawicielami start-up’ów, z oraz innymi 
interesariuszami UIP (IOB, przedstawiciele biznesu, administracja lokalna i krajowa działająca 
na rzecz innowacji, przedsiębiorczości oraz inwestycji); 

 Organizowanie i animowanie spotkań z przedstawicielami biznesu oraz instytucjami tzw. 
ekosystemu innowacji; 

 Realizacja i koordynacja współpracy pomiędzy UIP, a środowiskiem start-up’ów; 

 Aktywna sprzedaż usług oferowanych przez inQUBE;  

 Aktualizacja oferty usług doradczych; 

 Podtrzymywanie relacji biznesowych; 

 Bazy danych, Startup – CRM, Bazy ekspertów (do oceny wniosków); 

 Tworzenie i aktualizacja baz danych: wysokiej klasy ekspertów merytorycznych (ekspert VIP), 
start-up’ów, Instytucji Otoczenia Biznesu, w tym Parków technologicznych, Inkubatorów 
technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu technologii i 
administracji; 

 Raportowanie oraz analiza danych; 

 Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego.  
 

Oczekiwania: 

 znajomość języka angielskiego,  

 umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), 

 umiejętność obsługi urządzeń biurowych,  

 wysoka kultura osobista,  

 umiejętność pracy w zespole,  

 komunikatywność i otwartość,  

 odporność na stres, 

 umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,  

 umiejętność redagowania pism służbowych. 
 

Oferujemy: 

 umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 

 świadczenia z ZFŚS ( m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków jego 
rodziny ), 13-stka,  

 możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez system szkoleń, 

 możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego PZU,  

 możliwość wykupienia karty Multisport. 
 

CV wraz ze zdjęciem prosimy przesłać na adres: 

agnieszka.faron-okoniewska@ue.wroc.pl 

do dnia: 14.08.2018 r.  

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi 

osobami.  

 

 

www.inqube.pl 



Prosimy o dołączenie do zgłoszenia klauzuli:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. 

relacji z klientami, ogłoszonego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że 

zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 

poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było 

dobrowolne.  

Oświadczam także, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych, czyli 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


