
 
 

 
 
 

 

WAŻNE ! 

Prosimy o dołączenie klauzuli o treści: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji aktualnych i przyszłych 

procesów rekrutacji prowadzonych przez 

MPWiK S.A. we Wrocławiu, zgodnie 

z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 

ze zm.)". 

W związku z prężnym rozwojem naszej firmy i uruchamianiem nowego projektu 

poszukujemy osób do pracy na stanowisku 

 

ASYSTENTA  
ds. obsługi klienta  

w Centrum Edukacji Ekologicznej HYDROPOLIS 
Miejsce pracy: Wrocław Na Grobli 

Zadania: 

 profesjonalna obsługa klienta indywidualnego i grup zorganizowanych, 

 realizowanie wyznaczonych celów i zadań wynikających z harmonogramów, 

 obsługa urządzeń multimedialnych, 

 przygotowywanie i prowadzenie zajęć oraz wydarzeń edukacyjnych dotyczących 

tematyki wody w różnych aspektach, 

 współpraca ze szkołami, uczelniami i instytucjami edukacyjnymi we Wrocławiu 

i województwie dolnośląskim, 

 przygotowywanie scenariuszy oraz organizacja wystaw związanych z wodą, 

 bieżący nadzór nad ekspozycją, 

 prowadzenie spraw administracyjnych i organizacyjnych związanych 

z funkcjonowaniem wystawy, 

 obsługa kasy, 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy. 

 

Wymagania:  

 wykształcenie wyższe – preferowane  kierunki pedagogiczne, 

 biegła znajomość języka niemieckiego; drugi język obcy będzie dodatkowym atutem 

(pożądany certyfikat poświadczający znajomość języka obcego), 

 doświadczenie w pracy edukacyjnej/trenerskiej, 

 wysoka kultura osobista, zaangażowanie i inicjatywa; 

 zdolności komunikacyjne i interpersonalne, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 motywacja do pracy i chęć zdobywania nowych doświadczeń, 

 znajomość systemów Windows i pakietu MS Office, 

 

Oferujemy: 

 stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę na pełny etat), 

 wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego, 

 możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w znanej i renomowanej firmie, 

 udział w ciekawych projektach, 

 możliwości rozwoju i udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, 

 bogaty pakiet socjalny. 
 

Informujemy, że praca świadczona jest w systemie zmianowym, 7 dni w tygodniu. 

 

Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania i zainteresowane podjęciem nowych wyzwań 

prosimy o przesłanie: cv, listu motywacyjnego, skanu certyfikatu poświadczającego 

znajomość języka obcego, na adres praca@mpwik.wroc.pl.  W tytule proszę wpisać: asystent 

ds. obsługi klienta 

 
Dziękujemy za nadesłane aplikacje.  

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 
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