
 

 

 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego poszukuje kandydatów do pracy przy 

Projekcie SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług na stanowisku: 

Specjalisty ds. promocji 

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym stanowisku obejmuje: 

 opracowanie i wdrożenie strategii komunikacyjnej do 2018 roku; 

 poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych i promocyjnych zapewniających skuteczność 

realizacji wyznaczonych w strategii komunikacji celów promocyjnych; 

 realizację zadań wynikających z bieżących potrzeb komunikacji do grup docelowych (w tym m.in.: 

redagowanie tekstów, korespondencja i zarządzanie relacjami z pracownikami i partnerami jednostki 

poprzez media społecznościowe i tradycyjne formy komunikacji itp.); 

 realizację zamówień na działania promocyjne zgodne ze strategią komunikacyjną i krajowym oraz 

europejskim prawem zamówień publicznych, w tym także przygotowywanie dokumentacji 

przetargowej; 

 dbanie o dobry wizerunek Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz 

realizowanych projektów; 

 współpracę z mediami lokalnymi i krajowymi w celu realizacji zadań promocyjnych; 

 współpracę z pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innymi podmiotami w celu realizacji 

zadań promocyjnych. 

Poszukujemy kandydatów spełniających następujące kryteria: 

 wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing, socjologia); 

 znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; 

 doświadczenia w realizacji zadań o charakterze promocyjnym zgodnych z wyżej wymienionym 

zakresem obowiązków; 

 ponadprzeciętnych zdolności nawiązywania kontaktów z ludźmi; 

 wysokiego poziomu motywacji i kreatywnego podejścia do napotykanych problemów; 

 samodzielności w realizacji wykonywanych obowiązków; 

 umiejętności obsługi komputera w tym m.in.: MS Office 2007; 

 wysokiej kultury osobistej; 

Zapewniamy następujące warunki pracy: 

 umowę o pracę; 

 możliwość współpracy z młodym, ambitnym zespołem nastawionym na rozwój interpersonalny 

i osiąganie sukcesów; 

 możliwość współpracy w środowisku opierającym się na nowoczesnych rozwiązaniach interaktywnych; 

 możliwość realizacji jednego z największych projektów inwestycyjnych w regionie Pomorza 

Zachodniego o wysokim poziomie innowacyjności. 

Życiorysy zawodowe (CV) wraz z listami motywacyjnymi prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: 

service.inter-lab@wzieu.pl do dnia 24 września 2011 roku. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko 

z wybranymi kandydatami. 
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