
OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA PRAKTYKĘ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI 
USŁUG UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do odbycia praktyki na 
stanowisku ds. IT w Biurze koordynującym powstanie nowego Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji 
dla Sektora Usług SERVICE INTER-LAB. Oferujemy pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole oraz 
możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w dużej instytucji o ugruntowanej pozycji. Praktyka jest 
bezpłatna, po zakończeniu wydane zostanie zaświadczenie o jej odbyciu. Praca przewidziana jest od 
marca do lipca 2011 roku w wymiarze trzech dni w tygodniu. 
OPIS STANOWISKA 
Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wspieranie pracowników Biura SERVICE INTER-LAB oraz 
zespołu IT w przedsięwzięciach z zakresu IT związanych z projektem Centrum, w tym: 
- wspieranie działań zmierzających do zaprojektowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego, 
- zbieranie informacji nt. dostępnych systemów informatycznych, 
- przygotowywanie zestawień/opracowań na tematy związane z kwestiami informatycznymi w projekcie.  
WYMAGANIA 
- wiedza z zakresu IT (ze szczególnym uwzględnieniem systemów informatycznych), 
- bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego, 
- podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania, 
- kreatywność i komunikatywność,  
- zaangażowanie i chęć nauki, 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
- CV, 
- List motywacyjny, 
- kserokopie certyfikatów, dyplomów i innych dokumentów poświadczających wykształcenie i 
doświadczenie. 
Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
Dokumenty należy składać do 14 marca – oferty dostarczone po tym terminie nie będą 
rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać drogą mailową na adres: service.inter-lab@wzieu.pl 
lub składać osobiście/listownie w Biurze SERVICE INTER-LAB w pokoju 721 na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin). 
Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych 
kandydatów.  
Dodatkowych informacji udziela Biuro SERVICE INTER-LAB pod numerem telefonu: 91 444 3382. 
Zapraszamy!  
 
SERVICE INTER-LAB. Otwieramy świat usług – tworzymy społeczności wiedzy. 


