
 
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. KOMUNIKACJI 
 

Do Twoich obowiązków należeć będzie m.in.: 

Współtworzenie planów i pomoc w realizacji kluczowych kampanii komunikacyjnych WWF 

Tworzenie planów i realizacja mniejszych kampanii pod nadzorem starszego specjalisty 

Przygotowywanie kreatywnych projektów PR-owych zgodnych z misją i celami WWF 

Rozwój wiedzy w wybranych obszarach tematycznych działań WWF 

Utrzymywanie doskonałych relacji z ambasadorami WWF oraz budowanie zaangażowania w 

kluczowych kampaniach społecznych i fundraisingowych 

Produkcja i realizacja materiałów audiowizualnych przygotowywanych na potrzeby kampanii oraz dla 

bieżącej komunikacji z sympatykami i darczyńcami 

Wdrażanie nowych pomysłów i rozwiązań w celu coraz większej obecności WWF w przestrzeni 

medialnej 

Redagowanie angażujących materiałów  

Bieżąca analiza wyników prowadzonych przez siebie działań 

Ścisła współpraca z wewnętrznymi ekspertami oraz zewnętrznymi partnerami WWF Polska 

Nawiązywanie oraz utrzymanie doskonałych relacji z poddostawcami oraz domami mediowymi 

Od Idealnego kandydata oczekujemy: 

Minimum dwuletniego doświadczenia w dziedzinie public relations, dziennikarstwa lub marketingu 

Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego 

Sprawnego operowania narzędziami MS Office i Google 

Doskonałej umiejętności redagowania tekstów 

Identyfikacji z wartościami WWF przejawiającej się w codziennym działaniu 

Gotowości do występowania w mediach i do wystąpień publicznych 

Umiejętności realizowania celów poprzez pracę w zespole 

Umiejętności pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie ze stresem wynikającym ze stopnia złożoności 

zadań 

Inicjatywy, zaangażowania i otwartości na innowacje 

Oferujemy: 
Pracę, która ma sens, w młodym, dynamicznym zespole będącym częścią międzynarodowej 
organizacji zajmującej się ochroną środowiska 
Współudział w rozwoju działalności i realizowaniu misji WWF w Polsce  
Możliwość ciągłego rozwoju i poszerzania wiedzy przy wykorzystaniu międzynarodowego know-how 

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

Opiekę medyczną 

  
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=d14dec51af9c4575a775a04985e2c269

