W związku z realizacją przez Warszawki Uniwersytet Medyczny projektu dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„WUM
AID
Akademia
Innowacyjnej
Dydaktyki
Warszawskiego
Uniwersytetu
Medycznego”
nr POWR.03.05.00-00-z88/17 poszukujemy kandydatów na stanowisko:
DORADCA ZAWODOWY
współpraca w ramach zadania „Rozwój systemu usług biura karier wspierającego studentów we wchodzeniu na
rynek pracy”
Zadania:
Indywidualne poradnictwo zawodowe dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego świadczone
przez doradcę zawodowego w ramach projektu obejmuje:















udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności
o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i dalszego kształcenia,
inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących w zakresie
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów uczestnika
projektu,
pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału
i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego,
kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej
i sytuacji rodzinnej,
udzielanie porad indywidualnych w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących m.in.
kwestie prawne, pozyskiwania finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników
badań naukowych),
udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości podnoszenia
kompetencji i potwierdzania kwalifikacji,
prowadzenie dokumentacji związanej z procesem doradczym dla każdej osoby zgodnie
z wymaganiami określonymi w projekcie i dokumentacji konkursowej,
wsparcie uczestników projektu w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na
konkretne oferty pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę,
w kontaktach
z pracodawcami,
współtworzenie materiałów informacyjno-dydaktycznych na potrzeby projektu
współpraca z zespołem projektowym.

Wymagania:






wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym:
preferowane studia magisterskie na kierunku: psychologia, doradztwo zawodowe, zarządzanie, prawo,
co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego /coachingu kariery lub
doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach) poświadczone odpowiednimi
dokumentami,
aktualna wiedza z zakresu przepisów prawa normujących zakładanie i prowadzenie działalności
gospodarczej raz podstaw ochrony własności intelektualnej,
umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej,




znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Kandydat powinien spełniać wszystkie powyższe wymagania łącznie. Dodatkowym atutem będzie znajomość
rynku pracy dla branży medyczno-farmaceutycznej.

Oferujemy:




zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat na czas realizacji projektu 01.10.2018-31.08.2022
możliwość rozwoju zawodowego i udziału w dedykowanych szkoleniach z zakresu doradztwa
zawodowego
współpraca z doświadczonym zespołem Biura Karier WUM

Wymagane dokumenty:



CV i list motywacyjny
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Wymagane oświadczenia:


Podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet
Medyczny z siedzibą w Warszawie.”
Osoby zainteresowane udziałem w bieżącej i przyszłych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim
CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):


„Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych były wykorzystywane
na potrzeby bieżącej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
z siedzibą w Warszawie.”
oraz następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :
„Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
Administratorem Moich danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320, adres email iod@wum.edu.pl.
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 1 ustawy
Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej
przez mnie zgody
4. Dostęp do moich danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie
upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Moje dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez
przepisy prawa.
6. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 6
miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody.
8. Mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiadam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że moje
dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w
zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, Moje dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu.
Podpis kandydata do pracy
1.

Dokumenty należy przesyłać do 27 lipca br. na adres: e-mail: biurokarier@wum.edu.pl z dopiskiem „Biuro Karier
– doradca zawodowy”.
Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie
zwracamy.

