
Oferta zatrudnienia w Biurze Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (Uniwersytet Wrocławski) 
  
Poszukujemy pracownika do pracy w Biurze Dolnośląskiego Festiwalu Nauki jednostki przy 
Uniwersytecie Wrocławskim. 
  
Możliwy start umowy: 14.11.2022 r. 
Miejsce pracy: ul. Świdnicka 10, 50-068 Wrocław 
Umowa: umowa o pracę na 1/2 etatu, 3 miesięczny okres próbny, a następnie – jeśli podczas okresu 
próbnego nie ma zastrzeżeń dotyczących pracy lub postawy – kolejna umowa zawierana jest na rok 
na podobnych warunkach, a później na czas nieokreślony 
System czasu pracy: podstawowy 
Oferujemy: zatrudnienie na prestiżowej i renomowanej uczelni, stabilne warunki zatrudnienia (umowa 
o pracę), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka", dofinansowanie do wypoczynku tzw. 
"wczasy pod gruszą", dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie do aktywności 
kulturalno-sportowej, możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego, możliwość skorzystania z 
ubezpieczenia opieki medycznej, preferencyjne pożyczki 
 
Główne obowiązki: 
- przygotowanie od strony merytorycznej ofert, wniosków oraz sprawozdań dot. realizacji kolejnych 

edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 
- tworzenie i redakcja tekstów informacyjno - promocyjnych na stronę Festiwalu 
- prowadzenie mediów społecznościowych DFN (Twitter, Instagram, Facebook) 
- współpraca z Organizatorami i Współorganizatorami wydarzenia 
- kontakty z mediami w trakcie trwania Festiwalu (prasa, radio, tv) 
- obsługa administracyjna Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 
 
Wymagania konieczne: 

- wykształcenie min. średnie, preferowany student kierunku humanistycznego 

- umiejętność pisania tekstów - tzw. "lekkość pióra" 
- obsługa komputera w zakresie MS Office 
- umiejętność pracy w zespole 
- komunikatywność 
- umiejętności organizacyjne 
- terminowość w wykonywaniu zadań 
- wysoka kultura osobista 
 
Wymagania pożądane: 
- komunikatywna znajomość j. ang. 
- doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego oraz próbki umiejętności 

pisarskich (pismo sponsorskie, tekst popularyzatorski etc.) w terminie 2 tyg. od pojawienia się 

ogłoszenia na adres: praca@uwr.edu.pl 

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki”. 

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych 

dokumentów nie zwracamy. 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest 

Uniwersytet Wrocławski Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 

konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych 

osobowych; Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”. 


