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Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy 

w ramach realizacji projektu „Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego  

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

1. Nazwa stanowiska pracy: 

Doradca zawodowy  

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 doradcy zawodowego lub doradztwa w zakresie przedsiębiorczości 

w ostatnich 5 –ciu latach potwierdzone dokumentami, 

c) umiejętność prowadzenia doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego, 

d) umiejętność prowadzenia i organizacji szkoleń, 

e) język angielski – poziom co najmniej B2 

3. Dodatkowe wymagania: 

a) preferowane doświadczenie w pracy na uczelni wyższej lub/i w pracy doradczej z osobami z rynku 

kreatywnego, 

b) aktualna wiedza z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej 

oraz podstaw ochrony własności intelektualnej, 

c) umiejętności trenerskie potwierdzone przeprowadzonymi szkoleniami, 

d) mile widziane doświadczenie w pracy w projektach finansowanych z funduszy unijnych 

e) praktyczna znajomość obsługi biurowych programów komputerowych w stopniu umożliwiającym 

sprawne wykonywanie obowiązków, 

f) oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: komunikatywność, orientacja na klienta, umiejętność 

dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.  

4. Zakres obowiązków:  

a) rekrutacja studentów i realizacja doradztwa zawodowego w ABK  

b) koordynacja doradztwa specjalistycznego i szkoleń specjalistycznych  

c) przygotowanie dokumentacji do doradztwa i szkoleń,  

d) realizacja spotkań z pracodawcami rynku kreatywnego: rekrutacja pracodawców, rekrutacja 

studentów na spotkania, sporządzanie dokumentacji spotkań, 

e) współpraca z Biurem Zamówień Publicznych, promocja projektu do pracodawców  

5. Wymiar etatu: 1,0 (pełen etat), 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 16.03.2018r. 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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