
 

 

 

 

 
 

  
 Warszawa, 14 marca 2017 r.  

 
  

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór na stanowisko 
 

Specjalisty ds. marketingu i PR 
 

Miejsce pracy: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach 

Zakres obowiązków: 

Realizacja działań promocyjnych Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej  
w Chęcinach wśród uczelni krajowych i zagranicznych,  
Planowanie i koordynacja kursów, szkoleń, konferencji i in. odbywających się w ECEG, 
Pozyskiwanie klientów rynkowych, 
Aktualizacja zawartości stron internetowych ECEG w języku polskim i angielskim, 
Prowadzenie działań w obszarze mediów społecznościowych, 
Monitorowanie ogłoszeń o naborach do konkursów EFRR, NCBiR, NCN i in. 
Nadzór nad kreacją i produkcją materiałów marketingowych, 
Współorganizowanie wydarzeń odbywających się w ECEG, 
Współpraca z mediami. 

Wymagania:   
doświadczenie w Dziale Marketingu/PR/Social Media 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 
 samodzielność i kreatywność w prowadzeniu projektów 
 umiejętność obsługi systemów zarządzania treścią (CMS) 
 zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole 
 bardzo dobra organizacja pracy 
 kreatywne podejście do nowych wyzwań 
 chęć uczenia się 
 umiejętność adaptacji w dużej organizacji 
Oferujemy:   

Pracę na Uniwersytecie Warszawskim 
Umowę o pracę,  
Pracę w rozwijającym się zespole 
Możliwość rozwoju osobistego 
Ciekawe wyzwania zawodowe 
Dużą różnorodność wykonywanych zadań 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
Dodatkowe informacje:  

Miejsce wykonywania pracy - Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w 
Chęcinach, Korzecko 1c 

 termin rozpoczęcia pracy - od zaraz, po zakończeniu dwóch etapów rekrutacji 
 
 
 
Zasady rekrutacji: I etap - wstępna selekcja wniosków; 

II etap - rozmowa kwalifikacyjna przed komisją rekrutacyjną 
 
 
Termin i miejsce składania dokumentów: CV oraz list motywacyjny należy przesłać drogą elektroniczną 

na adres: eceg.geol@uw.edu.pl  z tytułem „Specjalista ds. marketingu” do dnia 31 
marca 2017r. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną zaproszone na rozmowę 
kwalifikacyjną, która odbędzie się w Chęcinach w terminie do 07 kwietnia 2017 r.  

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), 
prowadzonych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego". 
 
 
        Dziekan Wydziału Geologii UW 
     
        dr hab. Ewa Krogulec prof. UW 
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