
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w WARSZAWIE 

 
W związku z poszerzeniem oferty i wzmacnianiem Zespołu - Centrum Otwartej Edukacji, 
jednostka odpowiedzialna za rozwój i organizację nowych form i metod kształcenia, 
prowadzenie kursów dokształcających, organizację procesów edukacji ekonomicznej  
w ramach koncepcji uczenia się przez całe życie oraz organizację procesu podwyższania 
kwalifikacji zawodowych pracowników poszukuje pracownika na stanowisko: 
 

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 
 
Opis stanowiska: 
 
Realizacja projektów edukacji ekonomicznej adresowanych do uczniów szkół systemu 
oświaty, a także społeczności akademickiej oraz partnerów gospodarczych Uczelni. 
 
Podstawowy zakres zada ń to: 
 

· realizacja projektów edukacji ekonomicznej, w tym o zasięgu ogólnopolskim,  
w tym finansowanych ze środków unijnych, 

· realizacja projektów szkoleniowych, 
· realizacja procesów wydawniczych, 
· organizacyjne wsparcie kluczowych zadań realizowanych przez Centrum. 

 
 
Wymagania: 
 

· wykształcenie wyższe, kierunkowe: ekonomiczne/psychologiczne/pedagogiczne lub 
pokrewne, 

· co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, 
· znajomość struktury systemu oświaty,   
· wysokie zdolności organizacyjne i komunikacyjne, 
· samodzielność i inicjatywność, 
· zorientowanie na tworzenie i podtrzymywanie relacji z beneficjentami 

instytucjonalnymi oraz indywidualnymi, a także partnerami realizowanych projektów, 
· biegła znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2  
· biegłość poruszania się w internecie, bardzo dobra znajomość MS Office. 

 
Zakres prac Działu: 
 

· http://www.sgh.waw.pl/coe/ 
Oferujemy: 



 
· pracę w młodym zespole,  
· kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie usług edukacyjnych,  
· możliwość udziału w unikalnych projektach edukacji ekonomicznej.  

 
Aplikację zawierającą CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres: 
dpopow@sgh.waw.pl do 10 lutego 2019 r. 
 
W zgłoszeniu prosimy o podanie możliwego terminu rozpoczęcia pracy. 
 
Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną przeanalizowane, jednak 
odpowiemy tylko na wybrane oferty. 
 
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach oświadczenia zawierającego zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich 
danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich 
danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. (opcjonalnie) 
 
1. Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy  
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
pod adresem iod@sgh.waw.pl. 
3. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną ich 
przetwarzania są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 917 ze zm.). Podanie danych osobowych w zakresie określonym tymi przepisami oraz 
aktów wykonawczych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwia przystąpienie 
do procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne  
i podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit 
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r). 
4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane 
do czasu odwołania zgody. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  
i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
6. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania 
zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Informujemy, że nie będą wobec Pani/Pana podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 


