
 

 

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. 

Starszy Specjalista ds. Rekrutacji 
 

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie w całej Polsce kandydatów odpowiednich do 
objęcia stanowisk fundraiserów (osób pozyskujących darczyńców). 

 
Zakres obowiązków i odpowiedzialności: 

• Przeprowadzanie rekrutacji fundraiserów 

• Współudział w wypracowaniu i wdrożeniu kompleksowego i efektywnego systemu rekrutacji 
pracowników dla projektu 

• Projektowanie i wdrażanie kampanii rekrutacyjnych w różnych typach kanałów komunikacji 
z kandydatami 

• Monitorowanie kosztów i kontrolowanie budżetu kampanii rekrutacyjnych 

• Pozyskanie i zarządzanie  współpracą z zewnętrznymi agencjami pracy 

• Mierzenie efektywności prowadzonych kampanii rekrutacyjnych i przygotowanie rekomendacji 
mających na celu poprawę ich efektywności 

• Prowadzenie bazy kandydatów oraz realizacja wybranych czynności związanych z procesem 
rekrutacyjnym oraz onboardingowym 

Oczekiwane umiejętności i doświadczenie: 

• Wykształcenie wyższe (psychologia, socjologia, zarządzania zasobami ludzkimi, marketing, ekonomia) 
lub studia podyplomowe z zakresu HR 

• Minimum 2-4 letnie doświadczenie w zakresie planowania i realizacji projektów rekrutacyjnych 
o dużym zasięgu. 

• Biegła umiejętność obsługi MS Office 

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

• Dynamika w działaniu, proaktywność, determinacja, kreatywność 

• Doskonała organizacja czasu pracy, umiejętność zarządzania projektami. 

• Zdolności organizacyjne, negocjacyjne i prezentacyjne. 

• Zdolności myślenia koncepcyjnego i tworzenia nowych rozwiązań 

• Umiejętność pracy w zespole 

• Obowiązkowość, sumienność, dokładność. 
 
Oferujemy: 

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

• Pakiet socjalny 

• Pracę w międzynarodowym środowisku, w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku 

• Możliwość rozwoju i nauki podczas pracy w środowisku otwartym na dzielenie się wiedzą 

• Współudział w rozwoju działalności WWF w Polsce. 
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając APLIKUJ 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=390e8e35a2124adab3c54aaac397d726

