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Uniwersytet Warszawski 

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW 

ANALITYK 

Wymagania:  

 wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: społeczne, ekonomiczne, matematyka, statystyka  

i pokrewne), 

 co najmniej dwuletnie, udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania i przeprowadzania 

analiz statystycznych (budowa modeli stanowiących podstawę podejmowanych decyzji operacyjnych  

i zarządczych), 

 znajomość statystyki w stopniu niezbędnym do realizacji opisanych zadań,  

 zaawansowana znajomość analizy statystycznej w Excel’u oraz języka SQL. Znajomość programów 

statystycznych, np. SPSS, Statistica, itp. będzie dodatkowym atutem, 

 biegłość w operowaniu na dużych zbiorach danych, 

 umiejętność tworzenia zbiorów danych, 

 umiejętność pracy w zespole, samodzielność i dobra organizacja pracy, zdolność kreatywnego myślenia 

i gotowość do ciągłego rozwoju swoich umiejętności,  

 umiejętność analizy wyników, syntezy i budowania wniosków/rekomendacji, sporządzania analiz  

i raportów, 

 bardzo dobre umiejętności komunikacyjne - zwłaszcza zdolność do komunikowania i przedstawiania 

złożonych procesów w sposób zrozumiały z uwzględnieniem potrzeb odbiorców, 

 dokładność i odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, 

 dobra znajomość języka angielskiego, 

 mile widziane doświadczenie pracy w projektach i grantach naukowych lub rozwojowych finansowanych 

ze środków publicznych, 

 znajomość sektora szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce oraz za granicą będzie atutem. 

 

Ramowy zakres obowiązków:  

 zapewnienie wsparcia w przygotowywaniu informacji zarządczej dla władz uczelni w ramach projektu 

„Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” - ZIP: 

https://zip.uw.edu.pl/ , 

 współpraca z zespołem projektowym ZIP oraz jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego 

zaangażowanymi w realizację projektu, 

https://zip.uw.edu.pl/
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 prowadzenie analiz i tworzenie raportów na podstawie danych zastanych, projektowanie i realizacja 

badań, warsztatów oraz innych form pozyskiwania wiedzy na potrzeby projektu ZIP,  

 wyszukiwanie i analizowanie nowych źródeł pozyskiwania danych ilościowych dotyczących 

funkcjonowania uczelni, 

 współpraca z programistami w zakresie planowanej integracji działań analitycznych z pracami 

informatycznymi (budową narzędzi informatycznych), w tym udział w przygotowaniu wytycznych dla 

programistów oraz konsultowanie projektowanych rozwiązań informatycznych. 

 

Oferowane warunki: 

 praca na czas określony w ramach modułu analitycznego projektu „Program zintegrowanych działań na 

rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” - ZIP,  finansowanego  ze  środków  PO WER 

https://zip.uw.edu.pl/ , po zakończeniu realizacji projektu (I kwartał 2022) możliwość zatrudnienia w UW  

w ramach środków własnych uczelni, 

 korzystne warunki finansowe oraz pakiet socjalny w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu 

pracy, 

 ciekawa praca w stabilnej instytucji, atrakcyjna lokalizacja, 

 dobra atmosfera pracy, 

 planowany termin rozpoczęcia pracy: październik 2018 r. 

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego oraz kopii 

dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą 

ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 14 września 2018 r. do godz. 15:00 na adres: bwr@uw.edu.pl 

(w temacie e-maila: ANALITYK).  

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez 

podania przyczyny. 

https://zip.uw.edu.pl/

