
 

 

 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:  

 Doradca zawodowy/Doradczyni zawodowa w Biurze Karier   

Miejsce pracy: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu  

Opis stanowiska: 

 pomoc w wyborze zawodu i miejsca pracy 

 udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o ofercie Uczelni, zawodach, rynku 
pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania 

 inicjowanie, organizowanie i prowadzenie  indywidualnych porad zawodowych aktywizujących w zakresie pomocy w 
aktywnym poszukiwaniu pracy  

 diagnoza potencjału i preferencji zawodowych   

 pozyskiwanie informacji o sytuacji zawodowej studentów 

 wsparcie studentów w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, do rozmowy o pracę 

 prowadzenie warsztatów wprowadzających na rynek pracy 

 prowadzenie zestawień na potrzeby BK 

 współorganizowanie iventów BK 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe kierunkowe 

 kursy, szkolenia uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami 

 min. roczne doświadczenie w pracy jako doradca/doradczyni zawodowy/a w ciągu ostatnich 5 lat 

 wiedza z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego oraz podstaw prawa pracy 

 umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej 

 wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne 

 zdolności organizacyjne 

 inicjatywa w działaniu i chęć do nauki  

 sumienność i skrupulatność w realizacji powierzonych zadań 

 znajomość języka angielskiego na poziomie   średniozaawansowanym  

 dobra znajomość pakietu MS Office 

Oferujemy: 

 umowę o pracę  

 pracę przy ciekawych projektach 

 lektoraty z języka angielskiego  

 dofinansowanie zajęć sportowych   
 

Prosimy o przesłanie CV i LM do dnia 16 września 2018 r. na adres biuro.karier@wsb.wroclaw.pl 
wraz z klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, ul. Fabryczna 
29-31, 53-609 Wrocław  w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji rekrutacji na stanowisko doradcy 
zawodowego/doradczyni zawodowej. 

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. 
 

Administratorem Danych Osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 
Wrocław.  Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych w celu 
prawidłowej realizacji rekrutacji na stanowisko doradcy zawodowego/doradczyni zawodowej. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowej realizacji 
procesu rekrutacji na w/w stanowisko. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania. Dane osobowe podane w celach rekrutacji na w/w stanowisko będą 
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przetwarzane przez Administratora Danych przez okres 1 roku liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie 
zgłoszenia osoby lub do czasu jej odwołania. Administrator danych może udostępnić dane odbiorcom danych, 
udostępnienie to będzie dotyczyło w szczególności przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej 
realizacji umowy oraz dostawcom usług. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: 
iod@wsb.wroclaw.pl. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

 
 
 


