
 
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, klimatu oraz zagrożonych 

gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Morzu Bałtyckim fok  

i morświnów. 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

Specjalista ds. Realizacji Eventów 
 

Do Twoich zadań należeć będzie: 
opracowanie koncepcji oraz kompleksowa organizacja debat, konferencji i spotkań tematycznych 
na terenie polski, 
wybór poddostawców i koordynacja ich pracy, 
współpraca z usługodawcami (np. agencja PR, agencja 360), 
wsparcie działu komunikacji w definiowaniu i realizacji planu komunikacyjnego związanego z 
organizowanymi eventami, 
bieżąca współpraca z Kierownikiem Projektu, 
monitorowanie wyników prowadzonych działań, raportowanie oraz rekomendowanie zmian. 
 
Oczekiwania wobec idealnego kandydata: 
wykształcenie minimum średnie, 
roczne doświadczenie w kompleksowej organizacji konferencji, debat lub podobnych form 
spotkań, 
umiejętność prowadzenia kilku projektów równolegle, 
umiejętność planowania pracy własnej, zarządzania czasem i określania priorytetów, 
łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, 
umiejętność egzekwowania realizacji zleconych zadań, 
proaktywność, samodzielność w działaniu, skrupulatność i odporność na stres, 
wysoka kultura osobista, 
gotowość do częstych i dłuższych podróży na terenie kraju, 
mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych, 
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
doświadczenie w pracy w środowisku Google i znajomość pakietu MS Office, 
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 realizacji strategicznego projektu 
Fundacji,   

pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku, 

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas trwania projektu (18 miesięcy) z możliwością 
przedłużenia współpracy. 
 

Osoby  zainteresowane  prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą opcji APLIKUJ. 
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4cdaff67d7e64fdbb6094a7933d6595e

