
Oferta pracy 

 

Szukamy kampaniera lub kampanierki! 

 

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od prawie 30 lat działa na rzecz ochrony dzikiej 

przyrody. Stoimy na straży unikatowych walorów przyrodniczych Polski, pilnujemy 

przestrzegania prawa, edukujemy i nagłaśniamy. Chcemy żyć w państwie, gdzie dzika 

przyroda jest powodem do dumy, a jej ochrona - sprawą oczywistą. Tworzymy zgrany zespół, 

a nasza praca jest naszą pasją. 

 

Szukamy nowego członka lub członkini zespołu do prowadzenia kampanii. 

 

Poszukujemy osoby, która wie i ma pomysł jak przekuć energię ludzi na realną zmianę 

społeczną i polityczną na rzecz przyrody. Praca na stanowisku kampaniera/kampanierki 

wymaga entuzjazmu, zaangażowania, samodzielności i elastyczności. Szukamy osoby z 

otwartą głową, która potrafi pracować zadaniowo i pod presją, będzie szybka i zdecydowana. 

 

Aplikuj jeśli: 

 bliska Ci jest idea ochrony przyrody, 

 masz minimum 2-letnie (potwierdzone referencjami) doświadczenie zawodowe w 

pracy kampaniera lub działalności aktywistycznej, 

 potrafisz samodzielnie i sprawnie pracować, 

 potrafisz tworzyć strategie a potem konsekwentnie je realizować, 

 umiesz wyciągać wnioski, pracować ze statystykami i analizować dane liczbowe, 

 potrafisz szybko pisać zrozumiałe i zachęcające do działania teksty, 

 poruszasz się biegle w mediach społecznościowych, 

 ekscytujesz się poznawaniem nowych narzędzi IT, 

 potrafisz pracować w zespole, 

 swobodnie komunikujesz się po angielsku, 

 dodatkowym atutem będzie umiejętność tworzenia materiałów graficznych. 

 

Obowiązki na tym stanowisku: 

 projektowanie, prowadzenie i ewaluacja kampanii na rzecz ochrony klimatu i 

przyrody (m.in. działania energetyczno-klimatyczne, działania związane z 

zanieczyszczeniem powietrza, działania związane z Puszczą Białowieską, ochroną gór 

oraz dużych drapieżników, działania antyłowieckie i inne), szczególnie działań online, 

 koordynacja działań wolontariuszy zaangażowanych w działania w sieci, 

 budowanie i utrzymywanie kontaktów z ludźmi, organizacjami pozarządowymi oraz 

grupami nieformalnymi, 

 prowadzenie komunikacji przez newsletter i media społecznościowe, 

 analiza i tworzenie statystyk i danych liczbowych, 

 bieżący monitoring mediów, kontakt z mediami, 

 śledzenie trendów w prowadzeniu kampanii online i wdrażanie nowości do kampanii, 

 współpraca z informatykami w ulepszaniu narzędzi IT Pracowni. 

 

 

Praca na cały etat, zdalna z możliwością pracy w biurze Stowarzyszenia w Bystrej k. Bielska-

Białej (woj. śląskie) lub Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Zatrudniamy na umowę 

o pracę na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem próbnym.  

 



Jak aplikować?  

Odpowiedz na poniższe pytania, załącz swoje CV i wyślij 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 28.01.2018 do godz. 16.00.  

Do drugiego etapu (rozmowa rekrutacyjna) zaprosimy wybrane osoby. Preferowany przez nas 

termin rozpoczęcia pracy to luty/marzec 2018 r.  

 

Zapraszamy do kontaktu! 

 

1. Opisz w 5 słowach czym jest dla Ciebie dzika przyroda. 

2. Jak wygląda Twój wymarzony dzień w pracy. 

3. Kim się inspirujesz? 

4. Jeśli to możliwe, prześlij dwa przykłady Twoich tekstów na dowolny temat (mogą być 

linki). 

5. Podaj przykład dobrej kampanii przeprowadzonej przez organizację lub grupę 

aktywistyczną w Polsce. Dlaczego wybrałeś/-aś tę? 

6. Zaskocz nas! Sam zadaj sobie pytanie i udziel na nie odpowiedzi :) 

 

 
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.)” 

 


