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Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy 

w ramach realizacji projektu „Graj o staż! – realizacja wysokiej jakości programów stażowych 

dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

1. Nazwa stanowiska pracy: 

Specjalista ds. staży 

2. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności: 

a) Wykształcenie wyższe: zarządzanie, psychologiczne, pedagogiczne, w zakresie doradztwa 

zawodowego lub pokrewne, 

b) 2-letnie doświadczenie w pracy ze studentami oraz z klientami w środowisku przedsiębiorczym na 

stanowisku doradcy zawodowego, 

c) Wymagane wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego, 

d) dobra znajomość specyfiki rynku kreatywnego wszystkich trzech sektorów, 

e) doświadczenie w pracy w projektach finansowanych z Unii Europejskiej, szczególnie w projektach 

stażowych 

f) język angielski  

3. Dodatkowe wymagania: 

a) preferowane doświadczenie w pracy na uczelni wyższej  

b)  dobra znajomość prawa pracy, ugruntowana wiedza z zakresu pośrednictwa pracy, 

c) praktyczna znajomość obsługi biurowych programów komputerowych w stopniu umożliwiającym 

sprawne wykonywanie obowiązków, 

d) oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: doskonała komunikatywność, dobra organizacja 

pracy, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, wysoka kultura osobista.  

4. Zakres obowiązków:  

a) prowadzenie rekrutacji studentów na staże, 

b) prowadzenie doradztwa zawodowego dla beneficjentów projektu, 

c) pozyskiwanie pracodawców do programu stażowego, 

d) prowadzenie i właściwe rejestrowanie dokumentacji staży, 

e) kontrola i nadzór nad właściwym przebiegiem staży u pracodawców, 

f) terminowe rozliczanie stażystów i stażodawców, 

g) współpraca z doradcą zawodowym i pracownikiem ABK.  

5. Wymiar etatu: 0,5 (pół etatu), przewidywany termin zatrudnienia możliwie najszybciej. 

6. Wymagane dokumenty : 

a) List motywacyjny, 

b) Curriculum Vitae, 

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy, 

d) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia 

posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności. 

 

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym  ASP w Krakowie 

przy pl. Matejki 13) pocztą albo na adres e-mail praca@asp.krakow.pl z dopiskiem: "oferta w naborze na 

stanowisko doradcy zawodowego w projekcie POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17" do dnia 16.11.2018r. 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z 

29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych”. 

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o 

zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia 

kandydatury do zatrudnienia.            
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