
 
 

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

Działając od ponad 55 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt 

oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. W Polsce od ponad 20 lat działamy na rzecz ochrony rzek, lasów 

oraz zagrożonych gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i morświnów 

oraz polityki klimatyczno-energetycznej. 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko: 

 

ANALITYCZKA FINANSOWA/ANALITYK FINANSOWY 

Zakres obowiązków: 
 

 Przygotowywanie analiz finansowych dedykowanych dla zespołu pozyskiwania funduszy. 

 Opracowanie modelu finansowego służącego do budżetowania – prognozowanie oraz weryfikowanie 
prognoz budżetowych. 

 Opracowanie przejrzystego i spójnego systemu raportowania na potrzeby Fundacji. 

 Ocena zyskowności potencjalnych działań pozyskiwania funduszy z podziałem na kanały i współpraca 
przy budżetowaniu. 

 Analiza i ocena kosztów potencjalnych projektów biznesowych i szacowanie ich wpływu na wyniki. 
 
Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy: 
 

 Min. 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze finansów, budżetowania, raportowania, analizy 
danych, controllingu 

 Wykształcenia wyższego kierunkowego 

 Wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych, komunikacyjnych oraz prezentacji danych 

 Płynnej znajomości języka angielskiego i polskiego 

 Umiejętności organizacji pracy własnej 

 Obowiązkowości, sumienności, dokładności 

 Biegłej znajomości pakietu Microsoft Office 

 Znajomość systemu SalesForce CRM będzie dodatkowym atutem 
 
Oferujemy 
 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie 

 Pracę w młodym, dynamicznym zespole będącym częścią międzynarodowej organizacji 

 Możliwość rozwoju i nauki podczas pracy przy ciekawym i angażującym projekcie  

 Współudział w rozwoju działalności WWF w Polsce 
 
Osoby  zainteresowane  prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego z podaniem nazwy stanowiska pod 
adresem: rekrutacja@wwf.pl w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia. Informujemy, iż skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych Dz.U. nr. 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”   


