
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego poszukuje 1 osoby na stanowisko: 
 

Specjalista/ka ds. Ekorozwoju 

 
Fundacja, prowadząca duży ośrodek edukacyjny z możliwością zakwaterowania ponad 200 osób, własną 
kuchnią i restauracją, 14 salami warsztatowymi i goszcząca rocznie ponad 10 000 osób z wielu państw, 
posiada pokaźne możliwości działań proekologicznych nie tylko w swojej działalności edukacyjnej dla 
młodzieży i dorosłych, ale także w swojej codziennej praktyce organizacyjnej. Fundacja od początku 
swojego istnienia (od 1989r.) angażuje się w działania na rzecz środowiska, do czego jest zobowiązana 
statutowo, a od 2018 roku trwają prace nad stworzeniem i wdrożeniem kompleksowej koncepcji 
ekorozwoju Fundacji.  
 
Do zadań nowo zatrudnionej osoby należeć będzie rozwijanie działalności proekologicznej w 
Fundacji, w szczególności: 
- współpraca przy wprowadzaniu rozwiązań proekologicznych, 
- współkształtowanie prac zespołu ds. ekologii w Fundacji, 
- wnioskowanie o granty na projekty związane z ekologią (w tym w języku angielskim i niemieckim), 
- koordynowanie projektów ekologicznych (w tym międzynarodowych), 
- rozwijanie oferty edukacyjnej (tworzenie materiałów edukacyjnych, wypracowywanie nowych metod 
pracy), 
- prowadzenie działań edukacyjnych z młodzieżą i nauczycielami/kami, 
- pozyskiwanie nowych partnerów oraz utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi, 
- reprezentowanie Fundacji na zewnątrz (na konferencjach, wykładach). 
 
Wymagane kwalifikacje: 
- wykształcenie wyższe, najchętniej przyrodnicze, 
- dobra znajomość tematyki zmian klimatu, znajomość rozwiązań sprzyjających zapobieganiu zmianom 
klimatu, znajomość kontekstu społeczno-politycznego tych procesów, 
- znajomość innych wyzwań ekologicznych i nowoczesnych podejść do radzenia sobie z nimi, 
- doświadczenie zawodowe we wnioskowaniu o granty oraz w koordynacji projektów, 
- umiejętność pracy warsztatowej z grupą metodami edukacji pozaformalnej, 
- biegła znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego w mowie i piśmie, 
- w przypadku osób z zagranicy posługiwanie się językiem polskim w piśmie (wnioski, materiały 
edukacyjne, raporty, dokumentacja zw. z zarządzaniem środowiskowym, komunikacja proekologiczna) 
- mile widziana znajomość innych tematów z zakresu edukacji globalnej, 
- mile widziana umiejętności wprowadzania zmian w organizacji i doświadczenie w koordynacji prac 
grupy roboczej (zespołu złożonego z pracowników różnych działów). 
 
Wymagane kompetencje: 
- samodzielność, umiejętność organizacji własnej pracy, nadawania priorytetów, 
- wysokie zdolności do pracy w zróżnicowanym zespole, umiejętności komunikacyjne i mediacyjne, 
- kreatywność – dalsze rozwijanie obszaru ekologicznego w działalności Fundacji, wypracowywanie 
nowych rozwiązań w warunkach polskiego NGO, 
-  wysoka motywacja, nastawienie na osiąganie celów, 
- dobre radzenie sobie z wyzwaniami, jakie niesie praca w tym obszarze, 
 



Warunki: 
- zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (zadaniowy czas pracy),  
- gotowość do zamieszkania w pobliżu Krzyżowej,  
- możliwość pracy częściowo zdalnej (2-3 razy w tygodniu obecność w Krzyżowej), 
- gotowość do pracy projektowej (czasami w weekendy), 
 
Oferta ze strony Fundacji: 

• doświadczenie pracy w jednej największych organizacji pozarządowych w Polsce, 
• rozwój zawodowy, w tym szkolenia w Polsce i za granicą, 

• kreatywna, pozbawiona monotonii praca w dynamicznym, międzynarodowym zespole, w 
zabytkowym kompleksie pałacowym wśród zieleni, 

• duża samodzielność i kształtowanie stanowiska pracy 

• możliwość kreowania i realizacji autorskich projektów. 
 
Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny zawierający opis sytuacji zawodowych, w których kandydat/ka wykazał/a się 
wymaganymi kompetencjami. 

2. Życiorys 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście 
motywacyjnym oraz załączonych dokumentach. 

4. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnym naborze na podobne stanowisko pracy, 
prowadzonym przez Fundację „Krzyżowa” prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnym naborze 
prowadzonym przez Fundację „Krzyżowa” przez okres najbliższych 12 miesięcy. 

 

Oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 4 mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący 
sposób: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym 
oraz załączonych do niego dokumentach, na potrzeby rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych 
naborach na to samo lub podobne stanowisko pracy, prowadzonych przez Fundację „Krzyżowa” 
dla Porozumienia Europejskiego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia naboru. 

 
Termin i sposób składania dokumentów: 
 
Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać do dnia: 5 października 2020, na adres mailowy 
rekrutacja@krzyzowa.org.pl lub w przypadku braku takiej możliwości, dopuszcza się złożenie oferty 
osobiście w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 
Grodziszcze lub przesłanie pocztą na adres: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, 
Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze. 
 
Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć opisem „oferta pracy na stanowisko Specjalista/ka ds. 
Ekorozwoju” 

        

mailto:rekrutacja@krzyzowa.org.pl


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski. 
Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub mailowo 
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym poinformowane, a oferty 
zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji. 
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

        
Administratorem danych przetwarzanych w ramach naboru na stanowisko Specjalista/ka ds. Ekorozwoju jest Fundacja 
"Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze. Dane są przetwarzane w celu 
przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, c i f RODO. Odbiorcami Państwa 
danych osobowych są pracownicy Fundacji Krzyżowa odpowiedzialni za rekrutację. Państwa zgromadzone dane będą 
przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji lub w przypadku dodatkowej zgody na wykorzystanie oferty w 
przyszłości przez okres najbliższych 12 miesięcy. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Gdy 
uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
przeprowadzenia rekrutacji. 

 


