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Fundacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” („RT-ON”) zatrudni
eksperta/tkę ds. komunikacji
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, czas pracy: pełen etat
Do obowiązków zatrudnionej osoby będą należeć:
- wdrożenie oraz aktualizacja strategii medialnej Fundacji „RT-ON”
- obsługa strony www i mediów społecznościowych Fundacji
- współpraca z dziennikarzami z Polski i zagranicy
- udział w imprezach branżowych
- przygotowywanie informacji prasowych oraz obsługa komunikacji, w trakcie oraz po
wydarzeniach organizowanych oraz współorganizowanych przez Fundację
- prowadzenie szkoleń medialnych dla członków Koalicji „RT-ON”
- stała współpraca z pracownikami Fundacji oraz członkami Koalicji „RT-ON”
Wymagania: doskonały język polski, j. angielski - biegle w mowie i w piśmie (dodatkowy
język mile widziany np. niemiecki /i lub francuski).
Od kandydatów oczekuje się gotowości do podróży po Polsce oraz Europie.
Wynagrodzenie: zaproponowane wynagrodzenie uzależnione będzie od doświadczenia
zawodowego kandydata i jest konkurencyjne w relacji do podobnych stanowisk w sektorze
pozarządowym.
Zgłoszenia do 23.10.2017
CV + list motywacyjny prosimy przesłać na e-mail: biuro@fundacja.rt-on.pl
Z wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne 27.10.2017 i
28.10.2017
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.
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 negatywnym i skutkami funkcjonowania istniejących
odkrywek. 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. Mamy zamiar upowszechniać
uniwersalne wartości tolerancji, równości, wolności słowa, a także szacunku dla praw człowieka i
swobód obywatelskich.

