
 
 

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: 

KIEROWNICZKA/KIEROWNIK KOMUNIKACJI DIGITAL 

Do głównych zadań na tym stanowisku należeć będzie: 

 Tworzenie strategii komunikacji i realizacja kampanii komunikacyjnych w kanałach digital 

 Zwiększanie świadomości działań na rzecz ochrony przyrody prowadzonych przez WWF Polska  

 Planowanie i nadzór realizacji aktywności komunikacyjnych w kanałach własnych Fundacji 

 Umiejętne wykorzystanie kanałów zewnętrznych, zarówno płatnych jak i na warunkach pro bono 

 Współpraca z partnerami zewnętrznymi (w tym np. z domem mediowym, agencjami reklamowymi) – 
zlecanie, nadzór realizacji prac, analiza rezultatów 

 Optymalizowanie, ciągłe usprawnianie/aktualizacje naszych istniejących zasobów digitalowych (strony 
www, media społecznościowe), a także tworzenie nowych 

 Analiza skuteczności naszych działań prowadzonych w kanałach digital 

 Wykorzystywanie pojawiających się okazji do efektywnej komunikacji (RTM) 

 Efektywna współpraca i wsparcie dla pozostałych członków zespołu przy planowaniu i realizacji działań 
digitalowych 

Od idealnej/go kandydatki/a oczekujemy: 

 Minimum 5-cio letniego doświadczenia w komunikacji/marketingu/reklamie w kanałach digital 

 Umiejętności budowania długofalowych strategii komunikacji w tych kanałach 

 Biegłości w doborze kanałów i działań vs grupy docelowe oraz analizy ich skuteczności  

 Praktycznej wiedzy i umiejętności korzystania z narzędziach pracy i analizy w kanałach digital (m.in. 
Google Analytics, SEO, SEM, Adwords, Facebook Business, CMS) 

 Dobrej intuicji komunikacyjnej i znajomości dynamiki w kanałach social media 

 Umiejętności doskonałego zarządzania pracą własną i zespołu w dynamicznym środowisku pracy 

 Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego 

Oferujemy: 

 Pracę w jednej z największych Fundacji zajmujących się ochroną środowiska na świecie 

 Możliwość rozwoju i nauki podczas pracy przy ciekawych i angażujących projektach 

 Współudział w rozwoju działalności WWF w Polsce 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia 

 Opiekę medyczną oraz dofinansowanie do karty FitSport 

 Bardzo przyjazną atmosferę 

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Aplikuj już dziś i razem z nami zmieniaj świat na lepsze! 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f6861f4da12f4eb4ba81e35183b514bd

