
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 kandydata na stanowisko: 

 

KOORDYNATOR LOKALNY  
w Karpatach Wschodnich 

 

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie: 

Aktywne współtworzenie i realizacja celów strategii WWF Polska w zakresie ochrony 

przyrody w Karpatach Wschodnich 

Wsparcie działań WWF Polska związanych z ochroną przyrody w Karpatach Wschodnich 

Koordynacja działań lokalnych w ramach projektów prowadzonych przez WWF Polska 

Udział w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących planów i programów związanych  

z ochroną przyrody 

Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami i interesariuszami projektu 

Organizacja i prowadzenie spotkań z partnerami i interesariuszami projektu (takimi jak: Lasy 

Państwowe, RDOŚ, inne organizacje społeczne i eksperckie) 

Organizacja wydarzeń komunikacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych  

Pozyskiwanie i analiza danych przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych 

Wsparcie przy sporządzaniu i opiniowaniu dokumentacji i raportów 

Wsparcie logistyczno-organizacyjne działań WWF Polska w Karpatach 

Bieżący kontakt z mediami 

Oczekiwania wobec idealnego kandydata: 

Wykształcenie związane z ochroną przyrody lub z naukami społecznymi 
Znajomość tematyki ochrony przyrody, szczególnie w Karpatach Wschodnich 
Przynajmniej dwuletnie letnie doświadczenie zawodowe w sektorze ochrony przyrody 
Znajomość uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w Karpatach 
Umiejętności prezentacyjne oraz swoboda w wystąpieniach publicznych 
Płynna znajomość języka polskiego i dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) 
Zaawansowana znajomość pakietu MS Office 
Gotowość do podróży służbowych własnym samochodem 
Czynne prawo jazdy kategorii 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   

Pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku 

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 3/4 etatu z możliwością 
rozszerzenia współpracy. 
 

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=4ebc9305cb3c4424809edc10271af4b0

