
 
 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

SPECJALISTA DS. ZRÓWNOWAŻONEJ POLITYKI FINANSOWEJ 

 

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie: 
Rzecznictwo prowadzące do dostosowania nowego budżetu UE do celów środowiskowych UE w Polsce 
Praca przy przynajmniej jednym komitecie monitorującym programu operacyjnego 
Weryfikacja założeń funduszy norweskich, pożyczek Banku Światowego, Planu Junkera i innych 
Współtworzenie strategii WWF Polska angażowania firm z sektora finansowego, w tym wsparcie w 
wyszukiwaniu, analizowaniu i wdrażaniu najważniejszych obszarów wzmacniania ekspertyzy WWF Polska 
Współtworzenie i wsparcie Działu Komunikacji i Partnerstw Strategicznych przy tworzeniu ofert współpracy dla 
firm z sektora finansowego 
Wsparcie Działu Komunikacji i Partnerstw Strategicznych przy wdrażaniu projektów z firmami z sektora 
finansowego 
Wybór i reprezentowanie organizacji na najważniejszych forach dotyczących tematyki zrównoważonych 
finansów 
Reprezentowanie organizacji w mediach w tematyce zrównoważonych finansów 
Zapewnienie dobrych relacji z kluczowymi mediami 
Analiza zakresu zadań w ofertach i umowach, w zakresie ekonomii i finansów 
Wsparcie przy odbiorze ekspertyz w częściach dot. ekonomii i finansów 

 

Oczekiwania wobec idealnego kandydata: 
Dyplom ukończenia magisterskich studiów wyższych z zakresu ekonomii 
Płynna znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie)  oraz zaawansowana znajomość pakietu 
MS Office i Google 
Przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym, administracji publicznej, 
akademickim, NGO lub przemysłowym 
Wiedza dotycząca raportowania danych niefinansowych oraz wskaźników zrównoważonego rozwoju dla 
sektora prywatnego 
Bardzo dobra znajomość procesów i funkcjonowania głównych instytucji decyzyjnych w obszarze polityki 
finansowej UE, Polski, sektora finansowego 
Umiejętność strategicznego myślenia i planowania i wdrażania zmian 
Umiejętności prezentacyjne oraz swoboda w wystąpieniach publicznych 
Mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze zrównoważonego rozwoju 
Czynne prawo jazdy kat. B 

 

Oferujemy:  
Pracę w młodym, dynamicznym zespole będącym częścią międzynarodowej organizacji 
Współudział w rozwoju działalności WWF w Polsce 
Możliwość ciągłego rozwoju i poszerzania wiedzy w ramach realizowanych projektów   

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku 

 
 

Osoby  zainteresowane  prosimy o przesłanie aplikacji korzystając z przycisku APLIKUJ. 
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=fa2baa37b0634fdda38f73a13c64baeb

