
 
WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

Działając od prawie 60 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. 

WWF Polska realizuje swoją misję dzięki wsparciu finansowemu kilkudziesięciu tysięcy darczyńców, którzy 

wierzą w nas i naszą misję. W Dziale Relacji z Darczyńcami Indywidualnymi dbamy o to aby coraz więcej osób 

dołączało do tego grona i pozostawało w stałym kontakcie z naszą organizacją. Obecnie do naszego zespołu 

poszukujemy osoby na stanowisko: 

SPECJALISTA DS. FUNDRAISINGU INDYWIDUALNEGO 
 
 
Do głównych zadań w trakcie stażu należeć będzie: 

• Współpraca z usługodawcą (agencja D2D) przy pozyskaniu regularnych darczyńców dla WWF 

• Współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu strategii rozwoju obsługi telefonicznej darczyńców przez call 
center 

• Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla fundraiserów z projektów realizowanych przez WWF 

• Monitorowanie i optymalizacja procesu obsługi darczyńców 

• Obsługa obiegu dokumentów finansowych od poddostawców 
 
Od idealnej/go kandydatki/a oczekujemy: 

• Minimum 2 lata doświadczenia w pracy związanej z obszarem sprzedaży bezpośredniej, obsługi klienta 
i utrzymania klienta lub marketingu i fundraisingu 

• Znajomości zagadnień z obszaru CRM 

• Znajomości procesów telemarketingowych 

• Biegłości w obsłudze MS Office (szczególnie Word i Excel), 

• Umiejętności redagowania tekstów, tworzenia skryptów i procedur telemarketingowych 

• Dobrej znajomości języka angielskiego 
 
Idealnie abyś charakteryzował/a się:  

• Łatwością w nawiązywaniu kontaktów i komunikatywnością  

• Dobrą organizacją pracy własnej, zarządzania czasem, w tym określania priorytetów 

• Samodzielnością w działaniu 

• Doświadczeniem przy organizacji szkoleń i eventów wewnętrznych 

• Zainteresowaniami w obszarze ochrony środowiska  
 
Oferujemy: 

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

• Możliwość realizacji własnych pomysłów i zmieniania rzeczywistości na lepszą, 

• Realny wpływ na budowanie i kształtowanie działań Fundacji  

• Otwartą, demokratyczną, przyjazną atmosferę pracy, 

• Pracę w „zielonym” biurze, komfortowe i przytulne warunki 

• Elastyczne godziny pracy, home office, dodatkowe dni wolne 

• Możliwość przyjścia do biura z psem 

• 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=dd27fae9f7844b9b914cbdff528fbc7c

