
POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA 

prowadzi rekrutację na stanowisko 

 

Opiekun studentów obcokrajowców 

w Filii Uczelni w Gdańsku 

 

Jesteś osobą ambitną, szukającą nowych wyzwań i możliwości rozwoju? Jeśli tak- szukamy właśnie 

Ciebie. Chciałbyś dołączyć do naszego Zespołu? Zapoznaj się z poniższymi informacjami i wspólnie 

przekonajmy się, czy do siebie pasujemy :) Powiślańska Szkoła Wyższa rośnie i zmienia się od 

początku swojego istnienia nie tylko pod względem ilości osób w naszej społeczności, ale zmieniamy 

się również organizacyjnie. Szukamy jak najlepszych rozwiązań i ... nowych, świetnych osób do 

naszego Zespołu w trosce o zadbanie jak najlepiej potrafimy o naszych Studentów.  

O Uczelni  

Powiślańska Szkoła Wyższa powstała w 1999 roku, od 2021r. jest także obecna w Gdańsku, a od 2022r. 

również w Toruniu i Kościerzynie. Na początku naszej działalności jeszcze nie przypuszczaliśmy, że 

nasza działalność tak się rozrośnie i będzie marką międzynarodową. Organizujemy studia/ kursy/ 

wyjazdy/ szkolenia i przeróżne dodatkowe projekty związane z szeroko rozumianym kształceniem 

wyższym. Więcej na: www.psw.kwidzyn.edu.pl lub www.powislanska.edu.pl  

 

Kogo szukamy i jak wygląda współpraca z nami? 

Idee mają konsekwencje 

Szukamy ludzi podobnych do nas – chcemy, aby osoby w naszym zespole podobnie jak my stawiały 

zaangażowanie, kreatywność i rozwój na pierwszym miejscu. Dlatego właśnie zwracamy uwagę nie 

tylko na umiejętności i nastawienie do pracy, ale też na idee, z których one wyrastają. Preferujemy 

ludzi o doświadczeniu w wolontariacie, biznesie albo organizacjach pozarządowych. Nie jesteśmy, poza 

szczególnymi wyjątkami, zainteresowani ludźmi z doświadczeniem w administracji publicznej                                

i organach państwa. Umiejętności, etyka pracy i poziom entuzjazmu jakie można tam nabyć 

niekoniecznie przydadzą się w naszej działalności :) Nie wymagamy żadnego konkretnego 

wykształcenia. Zależy nam na praktyce, a nie na teorii, więc jeśli nie masz doświadczenia- nie martw 

się. Wierzymy, że z odpowiednim podejściem i otwartą, proaktywną postawą można się nauczyć 

wszystkiego od podstaw. Dodatkowo bardzo cenimy sobie poczucie humoru, zdrowy rozsądek a także 

dystans do siebie i innych. 

 

Wierzymy, że z odpowiednim podejściem i otwartą, proaktywną postawą można się nauczyć 

wszystkiego od podstaw. Dodatkowo bardzo cenimy sobie poczucie humoru, zdrowy rozsądek a 

także dystans do siebie i innych. 

Jak działamy? Przydatne cechy, umiejętności i wiedza 

Każda osoba w naszym nowym międzynarodowym zespole dostanie jedną grupę – 30 osób – 

studentów kierunku pielęgniarstwo lub ekonomia do opieki, za którą stanie się odpowiedzialny                       

w 100%. Na początku, przy pomocy kogoś bardziej doświadczonego z International Office, a później już 

samodzielnie.  

http://www.psw.kwidzyn.edu.pl/
http://www.powislanska.edu.pl/


 

Co będzie należało do Twoich odpowiedzialności?  

 Obsługa maila, telefonu, narzędzi i programów dla studentów; 

 Opieka nad grupą studentów, w tym tłumaczenie zajęć / prezentacji / korespondencji jeśli 

będzie taka potrzeba; 

 Współpraca i bieżący / stały kontakt z wykładowcami / studentami; 

 Organizacja w zakresie językowym zjazdów, wykładów i seminariów; 

 Czynny udział w rozwoju naszej uczelni: dbanie o naszą społeczność i wizerunek; 

 Współpraca zespołowa; 

 Praca zdalna w połączeniu  z pracą stacjonarną na organizowane zjazdy w Gdańsku; 

 

Pasujesz do naszego zespoły, jeśli: 

 Znasz i posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie; 

 Wychodzisz z własną inicjatywą i działaniem; 

 Jesteś kreatywny, odpowiedzialny; 

 Cechuje Cię: terminowość, asertywność; 

 Chętnie się rozwijasz i lubisz pracę z ludźmi; 

 Efektywnie zarządzasz swoim czasem; 

 Wpasowujesz się w naszą kulturę organizacyjną; 

 Jesteś mobilny i dyspozycyjny. 

 

Co oferujemy w ramach współpracy? 

 Możliwość rozwoju, jesteśmy otwarci na nowe pomysły i działania; 

 Odpowiedzialności, w których się odnajdujesz i które sprawiają Ci satysfakcję, dbamy o to, 

aby każdy w naszym zespole zajmował się takimi obowiązkami, w których się realizuje; 

 Przebywanie w międzynarodowym środowisku osób kreatywnych i aktywnych w działaniu; 

 Wynagrodzenie stałe + premie – umowę o pracę; 

 Charakter pracy zdalnej, na co dzień możesz pracować, z jakiegokolwiek miejsca z dostępem 

do internetu :) z wyjątkiem stacjonarnych zjazdów wg ustalonego, rocznego harmonogramu 

danego roku akademickiego; 

 Nienormowany czas pracy, najważniejsze dla nas jest to, abyś był dostępny dla naszych 

studentów, wykładowców i naszego zespołu; 

 Zgrany, otwarty i wspierający zespół; 



Chcesz aplikować? 

Zachęcamy do kontaktu każdą osobę, która chciałaby dołączyć do naszego zespołu! :)  

Wymagania niezbędne: 

a. wykształcenie wyższe, min. ukończone studia I stopnia lub w trakcie studiów, 

b. poziom języka angielskiego B2, mile widziany C1 

c. obywatelstwo polskie, 

d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

e. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

f. umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych, 

g. nieposzlakowana opinia. 

 Wymagania dodatkowe: 

a. mile widziane doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności, 

b. umiejętność obsługi komputera,  

c. łatwość nawiązywania kontaktów,  

d. zdolności interpersonalne,  

e. komunikatywność,  

f. kultura osobista,  

g. łatwość podejmowania decyzji,  

h. sprawna i efektywna organizacja pracy,  

i. umiejętność pracy w zespole. 

 

Co należy zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji? 

1. Wyślij swoje CV na adres: kadry@psw.kwidzyn.edu.pl  

2. Przygotuj krótkie wideo, w którym odpowiesz nam po angielsku na 4 pytania i dołącz 

nagranie do CV. 

 

W krótkim wideo prosimy o przedstawienie się i odpowiedź na poniższe pytania: 

 Kim jesteś, czym się zajmujesz, jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe? 

 Dlaczego chcesz z nami pracować? Co Cię zmotywowało do aplikowania? 

 Czego my nauczymy się od Ciebie? Jaką wartość wniesiesz do naszego zespołu? 

 Co denerwuje Cię w pracy z innymi ludźmi? :) 

 

 

WAŻNE! Nagranie nie powinno trwać dłużej niż 3 minuty.  

Przekaż nam taki kawałek wiedzy o sobie, który pozwoli nam poznać Cię choć trochę lepiej.  

POWODZENIA OD CAŁEGO ZESPOŁU UCZELNI! 

mailto:kadry@psw.kwidzyn.edu.pl


Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: kadry@psw.kwidzyn.edu.pl do 

dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do 

powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

 

 

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca przeprowadzenie rekrutacji.  

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.  

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca długie przechowywanie.  

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji. 


