
 
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 osoby na umowę zlecenie pełniącej funkcję: 

 

ASYSTENTA/KI w DZIALE PARTNERSTW STRATEGICZNYCH 
 

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.: 

• Wsparcie w realizowaniu strategii współpracy z Partnerami Strategicznymi   

• Obsługa Partnerów Strategicznych (media release, informacje w kanałach typu FB, www, 
instagram) 

• Przygotowywanie wkładu merytorycznego i graficznego do prezentacji, prace edytorskie 

• Komunikacja z aktualnymi Partnerami Strategicznymi 

• Wsparcie przy współpracy z agencjami zewnętrznymi 

• Wsparcie w organizacji eventów 

• Aktualizacja bazy danych oraz administracja bieżących działań, dekretacja faktur 

• Raportowanie o postępach i wynikach realizowanych przedsięwzięć 
 

Nasze oczekiwania wobec Ciebie: 

• Wykształcenie wyższe (lub ukończony min. 3-gi rok studiów: marketing, PR, komunikacja) 

• Znajomość tematyki CSR i zrównoważonego rozwoju 

• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

• Znajomość MS Office (Excel, Word, Power Point), Google (Google Docs, Gmail, Chrome) 
 

Idealnie abyś charakteryzował/a się: 

• Wysoką kultura osobistą 

• Łatwością w nawiązywaniu kontaktów i komunikatywnością na wysokim poziomie 

• Umiejętnością pracy w zespole oraz doskonałą organizacją pracy własnej 

• Kreatywnością, zaangażowaniem 

• Zainteresowaniami w obszarze ochrony środowiska 

Oferujemy: 

• Umowę zlecenie na ok. 20h/tygodniowo na okres ok. 3 m-cy  

• Możliwość rozwoju i nauki przy ciekawych i angażujących projektach 

• Współudział w rozwoju działalności WWF w Polsce 

• Możliwość współpracy  z młodym, dynamicznym zespołem będącym częścią międzynarodowej 
organizacji. 

  
Osoby  zainteresowane  prosimy o przesłanie CV za pomocą opcji APLIKUJ.  
Na zgłoszenia czekamy do dnia 23.07.2018 r. 
 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7751d0dbd18c4f47b4e690becf1407ca


 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji prowadzonej przez Fundację WWF Polska z 
siedzibą w Warszawie 02-645, ul. M. Gandhiego 3, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby 
przyszłych rekrutacji. 
 

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Fundacja WWF Polska 
z siedzibą w Warszawie 02-645 przy ul. M. Gandhiego 3. Ponadto informujemy, że: 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie 
rekrutacji. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację WWF Polska w celu przeprowadzenia i 
rozstrzygnięcia obecnej oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko Asystenta/ki oraz na podstawie wyrażonej przez 
Panią/Pana zgody. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej 
cofnięciem. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. 

 


