
 
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 stanowisko: 

 

STAŻYSTY/KI w ZESPOLE ENERGIA I KLIMAT 
 

Do Twoich zadań należeć będzie: 

 Współpraca przy zagadnieniach związanych z ochroną klimatu, polityką klimatyczno-energetyczną oraz 
Szczytem Klimatycznym COP24 w Katowicach 

 Wsparcie w przygotowywaniu i organizacji warsztatów i konferencji (konferencje eksperckie, wydarzenia 
edukacyjne tj. Piknik z Klimatem, inne) 

 Udział w organizowanych wydarzeniach oraz przygotowywanie foto relacji i notatek 

 Wyszukiwanie doniesień prasowych oraz pozyskiwanie wiedzy we wskazanych obszarach 

 Czytanie dokumentów i przygotowywanie podsumowań dla zespołu klimatycznego 

 Przygotowanie treści do komunikacji w mediach społecznościowych 

 Raportowanie o postępach i wynikach realizowanych przedsięwzięć 

 Porządkowanie i archiwizacja dokumentów projektowych 

 Ścisła współpraca z działem komunikacji przy kampaniach i eventach 

Nasze oczekiwania wobec Ciebie: 

 Wykształcenie wyższe lub ukończony min. 3-ci rok studiów (np. prawo, zrównoważony rozwój, ochrona 
środowiska, socjologia, politologia, ekonomia, fizyka, energetyka) 

 Lekkie pióro, łatwość tworzenia krótkich i czytelnych komunikatów 

 Doświadczenie w organizowaniu eventów 

 Inicjatywa, samodzielność w działaniu 

 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 kulturą osobistą 

 Łatwością w nawiązywaniu kontaktów i komunikatywnością na wysokim poziomie 

 Umiejętnością pracy w zespole oraz doskonałą organizacją pracy własnej 

 Kreatywnością, zaangażowaniem 

 Chęcią do nauki nowych rzeczy 

 Chęcią poznania tajników pracy z Komisją Europejską 

 Zainteresowaniami w tematyce polityki klimatycznej, procesami legislacyjnymi w Polsce i UE 

Oferujemy: 

 6 miesięczny płatny staż 

 Możliwość rozwoju i nauki przy ciekawych i angażujących projektach 

 Zdobycie doświadczenia w pracy przy globalnym procesie klimatycznym (COP24), z Komisją Europejską i 
najważniejszymi urzędami w kraju 

 Doświadczenie w jednej z największych Fundacji zajmujących się ochroną środowiska na świecie 

 Osoby  zainteresowane  prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą opcji APLIKUJ. 
 
Na zgłoszenia czekamy do dnia 10 sierpnia. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7953f920cedd45648a106dcd5bee9ebe


 

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 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. 

 


