
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ogłasza nabór na stanowisko: 

Specjalista ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Miejsce pracy: Sosnowiec 

Region: śląskie 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie: 

 Przygotowanie oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 Inicjowanie, kreowanie i uruchamianie Uniwersytetów Trzeciego Wieku poza siedzibą 

Wyższej Szkoły Humanitas, 

 Pozyskiwanie partnerów do realizacji wspólnych celów, 

 Organizacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 

 Pozyskiwanie kadry dydaktycznej do realizacji wykładów i warsztatów w ramach 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 

 Aktywne pozyskiwanie słuchaczy, utrzymywanie kontaktów, budowanie więzi z 

istniejącymi oraz potencjalnymi słuchaczami,  

 Monitorowanie potrzeb słuchaczy , 

 Aktualizowanie oferowanych zajęć na stronie  Wyższej Szkoły Humanitas, 

 Reprezentowanie Wyższej Szkoły Humanitas w sprawach związanych z organizacją i 

działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 Pozyskiwanie nowych obszarów współpracy, 

Oczekujemy: 

 Dobry kontakt z seniorami i gotowość do pracy z nimi 

 Biegła obsługa komputera (atutem będzie znajomość programów do grafiki 

komputerowej) 

 Prawo jazdy i gotowość do prowadzenia auta (atutem będzie własny samochód) 

 Umiejętność redagowania pism, przygotowywania wniosków, informacji prasowych 

 W miarę potrzeb biura dyspozycyjność w godzinach popołudniowych i w weekendy 

 Biegła obsługa komputera (atutem będzie znajomość programów do grafiki 

komputerowej) 

 Dobra organizacja pracy 

 Sumienność 

 Komunikatywność 

Zapewniamy:  

 Przyjazną atmosferę pracy 



 Możliwość rozwoju zawodowego 

 Pracę w młodym, dynamicznym zespole 

 Wsparcie organizacyjne 

 Niezbędne narzędzia pracy 

 Możliwość wykazania się własną inicjatywą i autorskimi pomysłami 

 Stałą umowę o pracę 

Dokumenty należy przesłać pocztą/kurierem na adres: 

Wyższa Szkoła Humanitas,  

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, 

z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. UTW” 

lub przesłać w formie elektronicznej za pomocą przycisku aplikowania do 25 listopada 2015r. 

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 

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 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. 

U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanitas w 

Sosnowcu." 

 


