
 
 

Jeśli świat internetu i projektów digital nie jest Ci obcy, znasz w praktyce specyfikę projektów e-

commerce, lubisz wyznaczać sobie ambitne cele i je osiągać, potrafisz zanurkować w dane, policzyć 

wskaźniki i poszukać odpowiedzi na ważne pytania, a na dodatek kierowałeś pracą innych osób – 

serdecznie zapraszamy do zespołu WWF Polska. Jednej z największych na świecie organizacji 

działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego 

Nasze cele przyrodnicze realizujemy dzięki ludziom zaangażowanym społecznie, którzy wspierają 

Fundację darowiznami. W procesie informowania odpowiednich grup ludzi i pozyskiwania finansowego 

wsparcia, istotną rolę odgrywają narzędzia digital, dlatego szukamy odpowiedzialnego i doświadczonego 

lidera, który zbuduje wizję i wdroży plan działania w kanałach własnych WWF oraz zewnętrznych 

kanałach digital.  

Dołączając do nas będziesz mógł testować i realizować pomysły wraz ze swoim zespołem, w ramach 

dedykowanego budżetu na ten cel. A wszystko to w zgranej, przyjaznej i pełnej pasji atmosferze, w 

kameralnym i ekologicznym biurze z dala od Mordoru. 

Kierownik Zespołu Fundraisingu Digital 
 

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie m.in.: 

 Do Twoich głównych zadań należeć będzie: 

 Tworzenie strategii dla kanałów digital i jej realizacja, 

 Planowanie i wdrażanie działań fundraisingowych w kanałach własnych (web, e-mail, social 
media) i w kanałach zewnętrznych (w tym budowanie partnerstw i działania na platformach 
crowdfundingowych), 

 Aktywne poszukiwanie, identyfikowanie i wdrażanie innowacji w obszarze fundraisingu digital, 

 Wsparcie dla integracji działań on-line z działaniami off-line, 

 Przygotowywanie analiz efektywności bieżących kampanii oraz monitorowanie KPI dla 
podległego obszaru, 

 Nadzór nad infrastrukturą technologiczną digital fundraisung, 

 Kierowanie pracą osób w zespole. 

Oczekiwania wobec idealnego kandydata: 

 Pasja i przekonanie do misji i działań Fundacji 

 Wykształcenie wyższe, 

 Doskonała znajomość języka angielskiego, 

 3-5 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów w środowisku on-line, 

 Zarządzanie złożonymi i dynamicznymi projektami typu e-commerce/IT/fundraising on-line, 

 Orientacja na osiąganie zdefiniowanych celów, 

 Dobrze rozwinięte umiejętności strategicznego myślenia, 

 Doskonała umiejętność planowania i nadawania priorytetów pracy własnej i zespołu, 

 Doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu i zarządzaniu budżetem, 

 Wysokie zdolności analityczne (Google Analitics, AdWords, ROI etc), 

 Praktyczna znajomość nowych technologii. 

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, opiekę medyczną i dofinansowanie do pakietu 
sportowego. 
 
 

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=d4a35b38d1b249a1a9aa1ce101a3ccd9

