
 

 
 

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku  
poszukuje kandydatów do zespołu Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej na stanowisko: 

 

Specjalisty ds. edukacji ekologicznej 
 

zapraszamy do udziału w konkursie 
 

 
 

OCZEKUJEMY: 

 wykształcenia wyższego, 

 doświadczenia w organizacji kampanii lub akcji edukacyjnych, warsztatów, szkoleń itp., 

 „lekkiego pióra” oraz umiejętności redagowania tekstów (artykułów, komunikatów itp.), 

 znajomość i umiejętność wykorzystywania mediów społecznościowych w pracy,   

 kreatywności, pomysłowości w działaniu,  

 chęci uczenia się i podejmowania nowych wyzwań,   

 komunikatywności, łatwości wystąpień publicznych, 

 dobrej organizacji pracy, 

 bardzo dobrej znajomości MS Office,  

 prawa jazdy kat. B. 

MILE WIDZIANE: 

 wykształcenie wyższe o kierunkach przyrodniczych, np.: architektura krajobrazu, biologia, 
ochrona środowiska, geografia, leśnictwo, ogrodnictwo,  

 znajomość regionu Wielkich Jezior Mazurskich i problematyki ochrony środowiska, 

 umiejętność przygotowywania wniosków o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, 

 znajomość programów graficznych – Corel Draw, 

 znajomość języków obcych. 

KONKURS: 

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przygotowanie i przedstawienie 
pomysłu na realizację akcji edukacyjnej skierowanej do mieszkańców i turystów Regionu Wielkich 
Jezior Mazurskich (młodzież i dorośli) pod hasłem: ile jest warta woda w jeziorach? 

Do wyboru kandydatów pozostawiamy formę realizacji akcji (np.: kampania edukacyjna, wydarzenie 
plenerowe, warsztaty, konkursy, imprezy). Ważne, aby opisując swój projekt uwzględnić wszystkie 
elementy niezbędne do jego realizacji (zadania, zasoby, harmonogram, koszty itp.) Dodatkowo 
prosimy przygotować prezentację, która na max.5 slajdach przedstawia projekt i zachęca do jego 
realizacji. 

Zastrzegamy, że zrealizujemy wyłącznie projekt osoby, która zostanie zatrudniona.  
Jeżeli w pozostałych projektach pojawią się ciekawe pomysły, które chcielibyśmy zrealizować 
skontaktujemy się z ich autorem. 

 



 

 

NASZA OFERTA: 
 
Wybranej osobie zaproponujemy pracę w zespole MCEE, do jej obowiązków należało będzie: 
 
1) przygotowywanie i prowadzenie przedsięwzięć realizowanych w ramach Mazurskiego Centrum 

Edukacji Ekologicznej, w szczególności: 

 przygotowywanie i realizacja akcji, kampanii ekologicznych, imprez cyklicznych, konkursów   

 opracowywanie materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej,  

 przeprowadzanie pogadanek, warsztatów, lekcji terenowych 
 

2) Udział w opracowywaniu wniosków do instytucji zewnętrznych w celu pozyskania środków 
finansowych na działalność MCEE  

 poszukiwanie możliwości finansowania działań MCEE 

 opracowywanie nowych projektów i programów z zakresu edukacji ekologicznej,  

 przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej i sprawozdawczej 

3) Kreowanie pozytywnego wizerunku MCEE i Fundacji z wykorzystaniem kanałów komunikacyjnych 
w Internecie  

 redagowanie tekstów, publikowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych na stronie 
internetowej Fundacji,  

 prowadzenie fanpage’a Fundacji na Facebooku 

Nasza oferta to doskonała propozycja dla osoby, która chce wykorzystać swoją kreatywność  
i pomysłowość dla tworzenia projektów edukacyjnych realizowanych w ramach działalności 
Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Jest to oferta dla osób, które lubią pracować z ludźmi  
i dla ludzi. Oferujemy umowę o pracę, poprzedzoną umową na okres próbny. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

 Propozycja projektu wraz z prezentacją w wersji elektronicznej  

 list motywacyjny 

 życiorys zawodowy (curriculum vitae) 

 oświadczenie o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2016 r. poz. 922) 

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające nasze oczekiwania prosimy o składanie dokumentów 
aplikacyjnych osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną w terminie do dnia 7 listopada 2016 roku  
do godz. 15:30 w biurze Fundacji, przy ulicy Nowowiejskiej 4a, 11-500 Giżycko z dopiskiem na 
kopercie „Oferta pracy – Specjalista ds. edukacji ekologicznej”. 

O zachowaniu terminu składania dokumentów decyduje data wpływu korespondencji do biura 
Fundacji.  

Wszystkich, którzy złożą swoje aplikacje poinformujemy o przebiegu procesu rekrutacji. Zastrzegamy 
sobie prawo do zaproszenia na rozmowy rekrutacyjne wybranych kandydatów. 


