
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Służby Pożarniczej  

MIASTO: Warszawa  

STANOWISKO: specjalista ds. współpracy międzynarodowej 

WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1,00 etat 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 25 kwietnia 2022 r. 

LINK DO STRONY: http://bip.sgsp.edu.pl 

 
Podstawowe obowiązki:  

 koordynowanie współpracy zagranicznej SGSP, w tym współpraca z Rektorem-Komendantem 
oraz kierownictwem Uczelni w sprawach związanych z działalnością zagraniczną SGSP; 

 organizacja wizyt gości zagranicznych; 
 przygotowywanie sprawozdań z przedsięwzięć realizowanych w ramach współpracy zagranicznej 

w sprawach zleconych przez Rektora-Komendanta; 
 pomoc w realizacji działań na rzecz promocji SGSP poza granicami RP; 
 opracowywanie materiałów informacyjnych, promocyjnych oraz okolicznościowych na potrzeby 

Uczelni w wersji anglojęzycznej;  
 opracowanie i aktualizacja strony internetowej SGSP w angielskiej wersji językowej; 
 prowadzenie rejestru delegacji zagranicznych funkcjonariuszy, pracowników i studentów SGSP; 
 uczestnictwo w organizacji uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych, 

pożarniczych i uczelnianych; 
 przygotowanie projektów umów i porozumień dotyczących współpracy z innymi uczelniami, 

organizacjami oraz instytucjami zagranicznymi i ich realizacja w zakresie zleconym przez Rektora-
Komendanta.  

Wymagania związane ze stanowiskiem:  

 wykształcenie wyższe; 
 co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe; 
 wymagana praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, co najmniej na 

poziomie B2;  

 dyspozycyjność oraz elastyczne podejście do czasu pracy/służby – obsługa delegacji. 

 
Umiejętności: 

 umiejętność pracy pod presją czasu; 
 umiejętność pracy w zespole; 
 umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. 

 
Dodatkowym atutem będzie:  

 znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego; 
 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

 
 
 

http://bip.sgsp.edu.pl/


 
Wymagane dokumenty:  

 CV; 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegającą się  

o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego (tj. danych innych niż 

określone w art. 221 § 1 oraz § 4 Kodeksu pracy); 

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

Dodatkowe informacje: 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  do 15 maja 2022 r. 

Planowany termin zatrudnienia:  maj 2022 r. 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii ogólnej SGSP lub przesłać drogą 

pocztową na adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa. 

Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów na kopercie należy dopisać: „Specjalista ds. współpracy 

międzynarodowej”, (decyduje data wpływu i zarejestrowania, a nie data stempla pocztowego) 

bądź przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy Działu Kadr: kadry@sgsp.edu.pl –  w tytule 
wiadomości proszę wpisać „Specjalista ds. współpracy międzynarodowej – Rektorat”. 
 
Termin składania ofert: 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek), do godz. 15:00. 
  
Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni o terminie  i sposobie 
przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (dane osobowe będą przechowywane do momentu 
zakończenia procesu naboru, po tym czasie oferty zostaną komisyjnie zniszczone). 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.  

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant. 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia. 

 

mailto:kadry@sgsp.edu.pl

