
  
  
  

 

  

 

 

01.07.2016  

 

Ogłoszenie o pracę  

 

Najstarsza uczelnia niepubliczna w Wielkopolsce poszukuje  doradcy ds. 

przedsiębiorczości odpowiedzialnego za prowadzenie kompleksowego  

indywidualnego doradztwa i poradnictwa w zakresie przedsiębiorczości oraz 

warsztatów kształcących postawy przedsiębiorcze na rzecz beneficjentów 

Akademickiego Biura Karier w ramach projektu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  - PO.  Wiedza  Edukacja  Rozwój  

 

Wymagania  

 

Obowiązkowe  

 

 

Co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności 

gospodarczej lub zleconej działalności biznesowej popartej wymiernymi 

sukcesami; 

 

Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu 

przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe 

magisterskie na kierunku zarządzanie, prawo, doradztwo zawodowe; 

 

Co najmniej  5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy doradczej oraz  pracy 

trenerskiej na rzecz organizacji biznesowych z różnych branż;  

 

Co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów 

oraz indywidualnego poradnictwa w zakresie: zarządzania projektami 



  
  
  
  

 

  

biznesowymi, zarządzania wymaganiami biznesowymi, analizy biznesowej, 

przedsiębiorczości;  

 

Doświadczenie w pracy na rzecz społeczności akademickiej w zakresie realizacji  

działań upowszechniających postawy przedsiębiorcze,  

 

Aktualna wiedza z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie 

działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej; 

 

Umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej; 

 

Umiejętność prowadzenia spotkań coachingowych, udzielania informacji 

zwrotnej, realizacji  warsztatów i zajęć ze studentami,  

 

Komunikatywność, umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy pod presją 

czasu,  

 

Zakres obowiązków :  

 

Prowadzenie doradztwa w zakresie przedsiębiorczości oraz warsztatów  na 

rzecz  studentów i beneficjentów Akademickiego Biura Karier według 

przyjętego harmonogramu,  

 

Prowadzenie szczegółowej dokumentacji realizowanych działań,  

 

Kompleksowe przygotowywanie beneficjentów Akademickiego Biura Karier do 

założenia własnej firmy, tworzenia biznesplanów, określania ryzyka 

biznesowego,  

 

Aktywne wspieranie i rozwój postaw przedsiębiorczych wśród uczestników 

projektu,  



  
  
  
  

 

  

Warunki zatrudnienia :  

 

Umowa o pracę na czas określony  w wymiarze pełnego etatu, 

 

Konkurencyjne wynagrodzenie za pracę,  

 

Praca także w wybrane weekendy ( sobota/niedziela)  

 

Miła i przyjazna atmosfera pracy,  

 

Niezbędne narzędzia : komputer, telefon stacjonarny, dostęp do sal 

szkoleniowych,  

 

 

Kandydatów zainteresowanych udziałem w procesie rekrutacji prosimy o 

przesłanie drogą elektroniczną listu motywacyjnego i cv na adres : 

rekrutacjaczaszawodowcow@gmail.com  

 

W aplikacjach prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  
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