
 
Ogłoszenie o pracy 

Rewilding Oder Delta e.V. (ROD) 

poszukuje od zaraz studenta lub młodszego specjalisty 

Rewilding Oder Delta jest organizacją ochrony przyrody założoną w 2019 r. w celu wdrażania koncepcji rewildingu w 

Delcie Odry w Niemczech i w Polsce (jeden z dziewięciu obszarów wspieranych przez Rewilding Europe). Wspólnie z 

lokalnymi partnerami realizujemy transgraniczne działania na rzecz ochrony przyrody wokół Zalewu Szczecińskiego. W 

ramach długoterminowej współpracy poszukujemy studenta lub młodszego specjalisty w dziedzinie mediów  

i komunikacji społecznej (10-20 godzin tygodniowo).  

Zadania  

 Rozwój naszej strony internetowej oraz obecności w mediach społecznościowych 

 Analizy, zwłaszcza w zakresie mediów regionalnych i mediach społecznościowych 

 Pomoc w realizacji różnych zadań z zakresu public relations  

 Organizacja wydarzeń (n.p. konferencje, warsztaty, spotkania międzynarodowe on- i offline) 

 Edycja tekstów i zdjęć (WordPress, bazy danych, ewentualnie drobne prace graficzne)  

 Inne - w zależności od umiejętności i zainteresowań (np. dokumentacja fotograficzna prac zespołu, robienie  

i edycja krótkich video, tłumaczenia ustne i pisemne).  

Zakres tematyczny może się różnić w zależności od daty rozpoczęcia pracy.  

Profil  

 Jesteś absolwentem lub studentem najlepiej kierunku komunikacji społecznej/ dziennikarstwa lub podobnego 

 Masz już pierwsze doświadczenia zawodowe w dziedzinie mediów/PR oraz organizacji imprez 

 Jesteś obeznany/-a w redagowaniu tekstów i znasz od poduszki media społecznościowe  

 Posługujesz się biegle językiem niemieckim i polskim w mowie i piśmie, dobra znajomość języka angielskiego 

mile widziana 

 Jesteś komunikatywny/-a i lubisz pracować z ludźmi 

 Jesteś mobilny/-a i gotowy/-a do okazjonalnej pracy w obszarze projektu (w większości praca zdalna)  

 Jesteś zainteresowany/-a pracą w NGO i masz zamiłowanie do przyrody 

 Dodatkowym atutem będzie pismo potwierdzające pracę wolontariacką lub członkostwo w organizacji 

zajmującej się ochroną przyrody lub innej organizacji pożytku publicznego.  

Oferujemy  

 Wszechstronny wgląd w pracę w dziedzinie komunikacji społecznej na rzecz ochrony przyrody 

 Praktyczne doświadczenia przydatne podczas studiów lub w przyszłej pracy zawodowej  

 Koleżeńską współpracę w dynamicznym i zaangażowanym polsko-niemieckim zespole  

 Pole do inicjatywy własnej i podejmowania odpowiedzialności za konkretne projekty 

 Wgląd w pracę międzynarodowej organizacji w paneuropejskiej sieci Rewilding Europe 

 Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia, preferowana umowa zlecenie na okres pierwszych 3 miesięcy 

oraz możliwość przedłużenia współpracy w ramach umowy o pracę (podstawa 450€ / miesiąc dla studenta)  

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?  

W takim razie czekamy na Twoje podanie! Prosimy o przesłanie podania wraz z CV i wybranymi przykładami 

samodzielnych tekstów, projektów i / lub zaświadczeniami o dotychczasowej pracy na adres  

Katrin Schikorr, Koordynacja i Komunikacja, info@rewilding-oder-delta.com 

Więcej informacji nt. naszej organizacji można znaleźć na stronach: 

www.rewilding-oder-delta.com 


