
 
 

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: 

SPECJALISTA DS. GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (K/M) 

Do głównych zadań na tym stanowisku należeć będzie: 

 Aktywne współtworzenie i realizacja celów strategii WWF Polska w zakresie gospodarki o obiegu 

zamkniętym. 

 Przygotowywanie wstępnych koncepcji nowych projektów i działań, inicjowanie nowych projektów oraz 

partnerstw z partnerami zewnętrznymi.  

 Samodzielne prowadzenie i zarządzanie projektami  w tym budżetem i podprojektami. 

 Przygotowywanie eksperckich materiałów niezbędnych dla działań Fundacji. 

 Nawiązywanie i współpraca z interesariuszami w związku z realizowaniem przez nich zadań w obszarze 

gospodarki o obiegu zamkniętym. 

 Przygotowywanie części merytorycznej wniosków o dofinansowanie działań w zakresie  polityki 

gospodarki o obiegu zamkniętym oraz czynne uczestnictwo w negocjacjach z potencjalnymi darczyńcami 

i grantodawcami. 

 Reprezentowanie Fundacji WWF Polska w realizowanych zadaniach (w tym: podczas wystąpień 

publicznych). 

 
Od idealnej/go kandydatki/a oczekujemy: 

 Dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie ochrony środowiska (lub pokrewnym), 

nauk społecznych, zarządzania, zarządzania surowcami lub procesami przemysłowymi. 

 Min. 3-letniego doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, 

gospodarką o obiegu zamkniętym, gospodarką odpadową lub opakowaniową. 

 Wiedzy merytorycznej z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. 

 Płynnej znajomości języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie) oraz zaawansowanej znajomości 

pakietu MS Office. 

 Umiejętności planowania pracy własnej, zarządzania czasem w tym określania priorytetów. 

 Umiejętności planowania i wdrażania projektów. 

 Umiejętności komunikacji interpersonalnej i rzecznictwa. 

 Samodzielności w działaniu. 

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 pracy 



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=fe4fb9e78ef54f74a0620c2e9a66ce79

