
 

 

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/KA DS. ADMINISTROWANIA PROJEKTAMI  

W DZIALE FINANSÓW 

Do głównych zadań na tym stanowisku należeć będzie: 
• rozliczanie i raportowanie projektów zgodnie z postanowieniami umów z darczyńcami i 

grantodawcami 

• kontrolowanie kompletności i dokładności ewidencji księgowej projektów w celu zapewnienia 
pełnej analizy finansowej projektu 

• współpraca z kierownikami projektów, księgowymi, grantodawcami oraz zespołami finansowo-
księgowymi sub-beneficjenta dotacji 

• wsparcie w zakresie opracowywania budżetów oraz prognoz dla projektów 

• analizowanie, przygotowywanie informacji i danych finansowych dla kierownictwa 
i grantodawcy 

• koordynowanie realizacji zewnętrznych audytów projektów  

• wsparcie w realizacji zaleceń pokontrolnych 

 
Od idealnej/go kandydatki/a oczekujemy: 

• Pasja i przekonanie do misji i działań Fundacji  

• Wykształcenie wyższe: księgowość, finanse, ekonomia, zarządzanie 

• Min. 3 letnie doświadczenie w pracy w finansach lub księgowości 

• Min. 2 letnie  doświadczenie w rozliczaniu projektów grantowych  

• Biegła znajomość pakietu Microsoft Office (Excel) 

• Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne 

• Dobra znajomość języka angielskiego  

• Inicjatywa i zaangażowanie 

• Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole  

• Dobre umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielność, obowiązkowość, dokładność 

Oferujemy: 

• Pracę z sensem i misją w jednej z największych Fundacji zajmujących się ochroną środowiska i zmianą 
klimatu na świecie 

• Możliwość rozwoju i nauki podczas pracy przy ciekawych i angażujących projektach 

• Pracę w „zielonym” biurze, komfortowe warunki  

• Otwartą, demokratyczną, miłą atmosferę 

• Elastyczne godziny pracy, home office, dodatkowe dni wolne 

• Dofinansowanie do opieki medycznej oraz karty FitSport 

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=75d32afb1b6b4a69a9ebe19010edd21c

