13.03.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.03.2019
Specjalista lub starszy specjalista w Pionie języka polskiego
Instytucja: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Miejscowości: Warszawa
Dziedziny: badania naukowe, dydaktyka

Nabór osób na stanowisko specjalisty lub starszego specjalisty w Pionie języka
polskiego (Nr ref. PJP/1/2019)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• organizacja i realizacja programów promujących język polski realizowanych
przez NAWA
• koordynowanie prac związanych z systemem certyfikacji języka polskiego jako
obcego, w tym nadzór nad procesem przygotowania testów egzaminacyjnych
• przygotowywanie procedur związanych z obsługą systemu certyfikacji języka
polskiego i dbanie o ich aktualizację
• obsługa elektronicznej bazy danych
• bieżące wsparcie zespołu merytorycznego
Oczekiwania wobec kandydatów:
• dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich
• znajomość tematyki związanej z edukacją językową i nauczaniem języka
polskiego jako obcego
• znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B1
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• umiejętność pracy zespołowej, skutecznej komunikacji, kreatywność
• umiejętność planowania i organizacji pracy
Dodatkowym atutem będą:
• znajomość programów graficznych

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną
na adres e-mail: rekrutacja@nawa.gov.pl, do dnia 31.03.2019 r.
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W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez
NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:
• w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko
"
Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych
w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam
zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA.
"
• w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby przyszłych rekrutacji
"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych
w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."
Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji
nie zwracamy.

Słowa kluczowe: specjalista, NAWA
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