Oferta pracy na czas określony
w projekcie
PRACTA
Promoting Active Ageing in Public Health Care: Recognizing Patient Psychosocial Needs and
Enhancing Doctor Interpersonal Competencies
na stanowisku
specjalista do spraw informatyczno-graficznych
Główne zadania:
•
•
•
•
•
•

Tworzenie kursu e-learningow
learningowego w programie Articulate na podstawie przygotowanych
scenariuszy
Tworzenie rysunków i ilustracji do treści
tre szkoleniowych
Przygotowanie animacji flash do kursu e-learningowego
Projektowanie grafik do kursu e-learningowego
e
Tworzenie i obróbka zdjęć i grafik
Wkomponowanie elementów dźwiękowych
d
w kurs e-learningowy

Wymagania:
• Wyższe wykształcenie
learningowych min. 3 lata
• Staż pracy w zawodzie grafika lub kreatora kursów ee-learningowych
Bardzo
dobra
znajomość
ść
programu
Articulate
Storyline
•
• Bardzo dobra znajomość i posiadanie licencji na programy graficzne: Corel Draw, Adobe
Photoshop, Flash MX lub Adobe Flash (lub
(
inne programy umożliwiaj
żliwiające wykonanie
profesjonalnych grafik i animacji do wykorzystania w programie Articulate
Articulate Storyline)
umo
cy korzystanie z licencjonowanych programów
• Własny sprzętt komputerowy umożliwiający
graficznych (dostęp
ęp do Articulate Storyline zagwarantowany bbędzie
ędzie za pośrednictwem
po
zdalnego pulpitu)
ść i elastyczno
elastyczność w zakresie planowania czasu pracy
• Dyspozycyjność
ści plastyczne, twórcza wyobraźnia
wyobra
i pomysłowość
• Kreatywność, zdolności
komunikatywno
• Bardzo dobra komunikatywność
Znajomość programów 3D Studio Max lub Cinema 4D oraz znajomość
znajomość zagadnień
zagadnie związanych z
metodyką nauczania e-learningoweg
learningowego będą dodatkowymi atutami.
Okres zatrudnienia:
•

sierpień – grudzień 2014

Wymagane dokumenty i oświadczenia
wiadczenia:
• CV
• List motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających
potwierdzaj
wykształcenie i odbyte kursy graficzne
• Lista min. 10 własnych projektów graficznych oraz min. 2 programów
e-learningowych z własnym wkładem i opracowaniem graficznym min. 50%
• Oświadczenie o wyrażeniu
żeniu
eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych tre
treś
treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych
dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)

•

Na rozmowę kwalifikacyjną:
kwalifikacyjn portfolio prezentujące wybrane 10 własnych projektów
graficznych oraz 2 programy e-learningowe
e learningowe z własnym wkładem i opracowaniem graficznym
graficzn
min. 50% (zgodne z wcześniej
wcześ
przesłaną listą)

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Udział w prestiżowym
żowym projekcie międzynarodowym
mi
Możliwość twórczej, kreatywnej pracy
Pracę w przyjaznej, motywującej
motywuj
atmosferze
Elastyczny czas pracy
Pozyskanie doświadczenia
świadczenia w tworzeniu nowoczesnych metod nauczania
Doskonalenie własnych kompetencji w zakresie metodyki nauczania e-learningowego
e learningowego
Wynagrodzenie zgodne z zasadami zatrudnienia w uczelniach publicznych

Dokumenty prosimy składać
składa do dnia 21 lipca 2014r.
•

Dokumenty przyjmujemy:
pocztą elektroniczną na adres magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl z treścią
ścią „PRACTA praca imię i nazwisko” w tytule e-maila.
e

Informujemy, że nawiążemy
emy kontakt wyłącznie
wył cznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów
nie zwracamy.
Rozmowy kwalifikacyjne będą
b
odbywać się w terminie 23, 24 lub 25 lipca.

