
POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA 

prowadzi rekrutację na stanowisko 

Kierownik działu promocji i rekrutacji  

(zastępstwo) 

 

Powiślańska Szkoła Wyższa zatrudni Kierownika działu promocji i rekrutacji. 

Do podstawowych obowiązków pracownika należy:   

1. Organizowanie terminowego obiegu dokumentów i informacji, należących do Działu 

Promocji i Rekrutacji, 

2. Udzielanie informacji o ofercie edukacyjnej Uczelni, warunkach przyjęcia na różne 

formy kształcenia, 

3. Przygotowywanie oferty targowej i nadzór nad jej prezentowaniem na imprezach 

targowych, 

4. Przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz folderów informacyjnych, 

5. Opracowywanie planów promocji oraz kosztów promocji, 

6. Organizowanie akcji promocyjnych dla kandydatów na studia, 

7. Organizacja i obsługa uroczystości i imprez ogólnouczelnianych, 

8. Organizacja i realizacja projektów Promocji i Rekrutacji, 

9. Nadzór nad redagowaniem strony internetowej PSW na podstawie informacji 

przekazywanych przez właściwe jednostki organizacyjne PSW, 

10. Kontrola aktualności informacji na stronie internetowej PSW, w tym w zakresie 

zawartości merytorycznej i układu treści na stronie internetowej, 

11. Redagowanie tekstów promocyjnych / dot. procesu rekrutacji / działalności uczelni, 

12. Obsługa mediów społecznościowych, w tym przygotowywanie / redagowanie treści, 

13. Obsługa zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią w obszarze promocji  

i przygotowania rekrutacji 

14. Prowadzenie kampanii promocyjnych i komunikacji w mediach społecznościowych  

i tradycyjnych 

15. Współpraca z mediami / placówkami oświatowymi / szkołami wyższymi etc.  

w zakresie działań promocyjnych oraz  

16. Organizacja i realizacja działań promocyjnych Uczelni (kulturalnych, naukowych, 

edukacyjnych) 

17. Samodzielne prowadzenie bieżących projektów i kampanii 

18. Przygotowywanie raportów i prezentacji dotyczących realizacji powierzonych zadań 



 

Wymagania niezbędne: 

1. co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w dziale promocji (preferowana znajomość 

specyfiki działań placówki oświatowej) 

2. wykształcenie wyższe z zakresu PR, promocji / reklamy lub pokrewne, 

3. mile widziane studia podyplomowe z zakresu promocji i reklamy / PR, 

4. umiejętność swobodnego pisania jasnych, atrakcyjnych tekstów promocyjnych 

5. obsługa programów i aplikacji niezbędnych przy działalności promocyjnej: paint; 

photo-shop, etc. 

6. obsługa mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) 

7. doświadczenie w organizowaniu eventów (np. konferencje, wernisaże, targi) 

8. znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację 

 

Kandydatom oferujemy: 

 umowę o pracę (na okres do roku na zastępstwo) 

 realne możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji 

 udział w budowaniu marki Powiślańskiej Szkoły Wyższej na rynku krajowym i 

międzynarodowym 

 

Kandydatów prosimy o: 

1. przykłady 2 opublikowanych tekstów własnego autorstwa oraz zrealizowanej kampanii 

promocyjnej/informacyjnej, 

2. przygotowanie przykładowego wpisu na Facebook dotyczącego PSW wraz z fotografią 

z zasobów PSW. 

 
Wymagane dokumenty: 

 CV, 

 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 

 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, 

 kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte 
umiejętności. 

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii  

 Powiślańskiej Szkoły Wyższej (pok.17) przy ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn 

w godzinach 8.00-16.00 w terminie do 4 marca 2020r. 

lub drogą elektroniczną na adres: 



rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl 

 

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo 

do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego 

kandydata. 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Kancelarii Powiślańskiej Szkoły Wyższej przy 

ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn (pok. 17) w terminie od 11-31.03.2020 r.  

w godzinach: 8.00 -16.00. 

 

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:  

 
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. 
 

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na pozostawienie Państwa dokumentów na potrzeby przyszłych 

rekrutacji prosimy o zawarcie dodatkowo klauzuli: 

 
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. 
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