
POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA  

prowadzi rekrutację na stanowisko 

Referent ds. Informacji i Marketingu 
Filia w Gdańsku 

 

Powiślańska Szkoła Wyższa zatrudni Referenta ds. informacji i marketingu. 

 

Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie: 

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

informacji i marketingu. 

2. Obsługa sekretarska  Działu Informacji i Marketingu PSW – udzielanie wskazówek  

i odpowiedzi na telefonicznej i mailowe zapytania potencjalnych kandydatów na studia. 

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

kształcenia. 

4. Udział w organizacji i obsłudze uroczystości i imprez ogólnouczelnianych. 

5. Organizacja i realizacja projektów Informacji i Marketingu– udział w promocji PSW  

na imprezach plenerowych w Gdańsku / Kwidzynie / Toruniu / Kościerzynie i okolicach 

oraz organizowanie akcji promocyjnych z udziałem studentów. 

6. Współpraca z innymi jednostkami Uczelni. 

7. Przygotowanie i przekazywanie informacji na stronę internetową PSW / social media  

w zakresie merytorycznym i graficznym oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi 

PSW w zakresie zawartości merytorycznej i układu treści na stronie internetowej. 

8. Organizowanie akcji promocyjnych / informacyjnych dla kandydatów na studia,  

tzn. plakatowanie miasta, udział w targach uczelnianych, wydarzeniach / imprezach / 

eventach miejskich / tematycznych etc. w formie tradycyjnej oraz zdalnej. 

9. Przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz folderów informacyjnych, współpraca 

z drukarniami, pomoc przy wyborze materiałów. 

10. Przygotowywanie oferty targowej i prezentowanie jej na imprezach targowych w formie 

tradycyjnej i zdalnej. 

11. Współpraca z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym Uczelni, organizacjami 

studenckimi, pozarządowymi oraz samorządem. 

 

Wymagania niezbędne: 

1. co najmniej roczne doświadczenie pracy w dziale promocji (preferowana znajomość 

specyfiki działań placówki oświatowej), 

2. wykształcenie średnie branżowe (technik reklamy; technik organizacji reklamy;  

lub pokrewnych), 

3. umiejętność swobodnego pisania jasnych, atrakcyjnych tekstów promocyjnych, 

4. obsługa programów i aplikacji niezbędnych przy działalności promocyjnej: power 

point; photo-shop, etc., 

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

 



Kandydatom oferujemy: 

1. umowę o pracę, 

2. realne możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji, 

3. udział w budowaniu marki Powiślańskiej Szkoły Wyższej na rynku krajowym  

i międzynarodowym. 

 

Kandydatów prosimy o: 

1. 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 drogą elektroniczną na adres: 

rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl w terminie do 15 października 2021r. 

 

 

Złożone dokumenty bez wyrażonej zgody na pozostawienie dla potrzeb przyszłych  

rekrutacji zostaną zniszczone mechanicznie.  

 

 

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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