Fundacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (RT-ON)
zatrudni asystenta/asystentkę projektu
Projekt FP-1610-01866 finansowany z duńskiej fundacji KR.

Projekt zmierza do stworzenia skutecznej presji na działające w Polsce instytucje
finansowe w celu uzgodnienia ich strategii działania z celami porozumienia paryskiego
oraz zredukowanie szkodliwości ich inwestycji w wymiarach: społecznym,
środowiskowym i zdrowotnym.
Czas trwania zatrudnienia: 02.2017-28.02.2018
Umowa: zlecenie – pierwsza na 3 miesiące, następna do końca projektu.
Do obowiązków asystenta będą należeć:
•
organizacja spotkań krajowych i zagranicznych oraz zapraszanie gości,
•
analiza sprawozdań finansowych, sporządzanie dossier spółek energetycznych i
banków,
•
przygotowywanie briefingów na spotkania oraz informacji specjalistycznych dla
prasy (we współpracy ze specjalistami od mediów),
•
tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka angielskiego na polski,
•
przygotowywanie materiałów szkoleniowych,
•
udział w konferencjach i spotkaniach branżowych i reprezentowanie organizacji.
Wymagany: świetny angielski w mowie i w piśmie, świetny polski (dodatkowy język
mile widziany (zwłaszcza niemiecki lub/i francuski).
Miejsce pracy: praca będzie wykonywana w Polsce. Od kandydatów oczekuje się
gotowości do podróży po Polsce oraz Europie.
Wynagrodzenie: praca jest przewidziana jako pełen etat. Proponowane wynagrodzenie
uzależnione będzie od doświadczenia i jest konkurencyjne do podobnych stanowisk w
sektorze pozarządowym.
Czas na zgłoszenia do 31.01.2017.
Zgłoszenia mailem do (CV + list motywacyjny): m.sadkowska@fundacja.rt-on.pl,
Z wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne 01.02 lub
02.02.2017 (fizycznie lub przez Skype'a).
O Fundacji „Rozwój TAK Odkrywki NIE”: Fundacja „RT-ON” jest formalno-prawną
reprezentacją Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” obywatelskiego
ruchu na rzecz powstrzymania planów budowy nowych kopalni węgla brunatnego

metodą odkrywkową oraz przeprowadzenia Polski z ery kopalnej do ery odnawialnej.
Idea powołania Fundacji została jednogłośnie zaakceptowana przez Koalicjantów
podczas spotkania programowego we Wrocławiu, w lutym 2015 r. Reprezentanci
stowarzyszeń „anty odkrywkowych”, samorządowcy z zagrożonych terenów i
organizacje pozarządowe tworzące Koalicję „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” zgodzili się,
że Fundacja o tej samej nazwie pozwoli sprawniej realizować cele całej Koalicji, dając jej
nowe możliwości oraz narzędzia ich wdrażania.
Najważniejszym zadaniem Fundacji jest wsparcie dla działań obywatelskich mających na
celu powstrzymanie planów budowy nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego
w Polsce w tym pomoc dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, zwykłych
mieszkańców przeciwnych budowie kopalni odkrywkowych i walczących z
negatywnymi skutkami funkcjonowania tych już istniejących, a także propagowanie
rozwoju energetyki w oparciu o odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i
lokalną samowystarczalność. Nasz cel to również ochrona i zachowanie środowiska oraz
naturalnych warunków życia człowieka, ochrona zdrowia, edukacja ekologiczna.
Chcemy działać na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechnienia
instytucji referendum jako metody dialogu społecznego i umocnienia demokracji.
Będziemy pomagać osobom poszkodowanym w wyniku działania istniejących kopalni i
klęsk żywiołowych oraz wspierać inicjatywy służące ograniczeniu negatywnych skutków
oddziaływania wydobycia kopalin na środowisko, infrastrukturę materialną i społeczną a
także zachowaniu i kultywowaniu narodowego oraz lokalnego dziedzictwa materialnego
i kulturowego. Mamy zamiar upowszechniać uniwersalne wartości tolerancji, równości,
wolności słowa, a także szacunku dla praw człowieka i swobód obywatelskich.

