Dołącz do zespołu, który zmienia klimat na
dobry
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot działa na rzecz ochrony klimatu i transformacji energetycznej w
Polsce. Prowadzimy kampanie zwiększające świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń
płynących z budowy elektrowni węglowych. Pokazujemy, że mamy wybór - nie musimy się zgadzać
na niszczenie naszego zdrowia, degradację powietrza i zasobów wodnych w imię iluzorycznego
bezpieczeństwa energetycznego kraju. I odnosimy sukcesy! Dołącz do naszego zespołu!
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Szukamy nowego członka lub członkini zespołu do prowadzenia kampanii klimatycznej.

Poszukujemy osoby, która zna i rozumie zagadnienia związane z problematyką energetyczną i
środowiskową. Praca na stanowisku kampaniera/kampanierki klimatycznej wymaga entuzjazmu,
zaangażowania, samodzielności i konsekwencji. Szukamy osoby, która potrafi pracować zadaniowo i
pod presją czasu.
Aplikuj, jeśli:
bliska Ci jest idea ochrony klimatu
swobodnie komunikujesz się po angielsku
masz wiedzę dotyczącą energetyki konwencjonalnej oraz alternatywnej
potrafisz sprawnie pracować, samodzielnie jak i w zespole
potrafisz tworzyć strategie a potem konsekwentnie je realizować
potrafisz nawiązywać i utrzymywać dobre relacje z ludźmi
Obowiązki na tym stanowisku:
prowadzenie monitoringu sytuacji formalno-prawnej inwestycji, koordynacja prac prawników i
ekspertów zewnętrznych.
nawiązanie współpracy, bieżący kontakt oraz udzielanie pomocy organizacyjnej i
merytorycznej lokalnej społeczności
współorganizacja i udział w kampaniach medialnych (m.in. wydarzenia offline, działania w
sieci, współpraca z mediami)
analiza raportów finansowych i niefinansowych instytucji wspierających węgiel, organizacja
spotkań z instytucjami finansowymi, przygotowywanie wystąpień do instytucji finansowych,
zlecanie zewnętrznych opinii oraz współpraca z ekspertami w zakresie przygotowania analiz
dotyczącej wpływu inwestycji
kontakt i współpraca z samorządami w ramach budowania politycznego poparcia dla działań
kampanii
współpraca z innymi organizacjami w ramach koalicji organizacji
Dołącz do zespołu, który zmienia klimat
na dobry

1

Praca na cały etat, zdalna z możliwością pracy w biurze Stowarzyszenia w Bystrej k. Bielska-Białej
(woj. śląskie) lub Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie).
Jak aplikować?
Przygotuj list intencyjny, w którym opisz swoje doświadczenia w koordynacji projektów,
przedsięwzięć lub innych wydarzeń, oceń swoją wiedzą o zagadnieniach związanych ze zmianami
klimatu, wskaż jakie działania byś podjął/podjęła dla ratowania klimatu.
List intencyjny wraz z CV prześlij na adres: biuro@pracownia.org.pl z dopiskiem Rekrutacja. W mailu
określ swoje oczekiwania finansowe i daj znać czy prowadzisz działalność gospodarczą. Zgłoszenia
przyjmujemy do 27.04.2018 do godz. 16.00. Do drugiego etapu (rozmowa rekrutacyjna) zaprosimy
wybrane osoby. Preferowany przez nas termin rozpoczęcia pracy to maj 2018 r.
Zapraszamy do kontaktu!
Nie zapomnij o dopisku “Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
celach rekrutacji przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z
późn. zm.)”
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