
 
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: 
 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OCHRONY EKOSYSTEMÓW MORSKICH 
 

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.: 

 Wsparcie przy realizacji celów Strategii WWF Polska w obszarach dotyczących ochrony 
ekosystemów morskich, 

 Wsparcie organizacyjne i merytoryczne przy wdrażaniu oraz rozliczaniu projektów w Zespole 
Ekosystemów Morskich, 

 Organizowanie konferencji i spotkań oraz udział w wybranych wydarzeniach, 

 Przygotowywanie notatek ze spotkań, robienie tłumaczeń, prowadzenie formalnej korespondencji, 

 Wprowadzanie danych oraz pozyskiwanie informacji i danych publicznych, 

 Tworzenie umów, dokumentów zbiorczych, wniosków projektowych, prezentacji, 

 Wsparcie w tworzeniu dokumentów i materiałów merytorycznych w poszczególnych projektach, 

 Bieżący monitoring i informowanie pracowników Zespołu Ekosystemów Morskich o pracach rządu 
nad strategiami i legislacją w obszarze merytorycznej Strategii dotyczącej ochrony ekosystemów 
morskich, 

 Stała współpraca z innymi Działami Fundacji, w szczególności w zakresie ochrony przyrody, 
administracji oraz komunikacji i edukacji. 
 

Nasze oczekiwania wobec Ciebie: 

 Wykształcenie wyższe przyrodnicze, 

 Doświadczenie w pracy z projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych, 

 Biegłość w komunikacji i zarządzaniu priorytetami w złożonym środowisku organizacji 
pozarządowych, 

 Minimum roczne doświadczenie w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, 

 Płynna znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie),  

 zaawansowana znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point), Google (Google Docs, 
Gmail, Chrome). 

 

Oferujemy: 

 Pracę w młodym, dynamicznym zespole będącym częścią międzynarodowej organizacji, 

 Możliwość rozwoju i nauki podczas pracy przy ciekawych i angażujących projektach, 

 Współudział w rozwoju działalności WWF w Polsce. 
 

 
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=ab68b182b9774419a7d3077c46fd6164

