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Zaproszenie do udziału w programie płatnych staży 

 

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) jest organizacją pozarządową, niezależnym 

think-tankiem, której celem jest promowanie i działanie na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego 

rozwoju w energetyce. Fundacja specjalizuje się w kreowaniu i promowaniu wysokich standardów 

w zakresie rozwoju projektów inwestycyjnych, a zwłaszcza prowadzenia dialogu społecznego i ocen 

oddziaływania na środowisko. Zapraszamy do zapoznania się z profilem działania FNEZ 

(www.fnez.org). 

FNEZ zaprasza do udziału w programie płatnych staży 2-miesięcznych dla studentów 

ostatnich lat studiów i absolwentów uczelni wyższych. Najlepsi stażyści mogą otrzymać 

oferty dalszego zatrudnienia po odbyciu stażu. Staż będzie odbywał się w pełnym 

wymiarze godzin (8 godzin/dzień) w siedzibie FNEZ w Warszawie. Wynagrodzenie 

będzie wynosiło 1000 zł/miesiąc. Wybór kandydatów będzie odbywał się na zasadach 

konkursowych.  

FNEZ poszukuje stażystów zgodnie z niżej opisanymi PROFILAMI. 

Stażysta będzie odpowiedzialny za: 

PROFIL 1:  

 opracowywanie, pod kierownictwem opiekuna stażu, materiałów merytorycznych do 

kampanii edukacji i komunikacji społecznej w zakresie odnawialnych źródeł energii, 

 

PROFIL 2:  

 działania marketingowe i Public Relations, przygotowywanie ofert współpracy, 

nawiązywanie relacji z organizacji/firmami otwartymi do współpracy, 

 

WSPÓLNE: 

 samokształcenie w zakresie umożliwiającym wykonywanie obowiązków, 

 udział w bieżących zadaniach zespołu. 

 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

PROFIL1:  

 student ostatniego roku studiów lub absolwent uczelni wyższej – kierunek związany 

z ochroną środowiska, 

 ogólna znajomość zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii, tematyką 

ochrony środowiska i ocen oddziaływania na środowisko. 

 

PROFIL 2:  

 student ostatniego roku studiów lub absolwent uczelni wyższej – kierunek związany 

z marketingiem, Public Relations, reklamą, 

 znajomość zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii, tematyką ochrony 

środowiska będzie atutem. 
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WSPÓLNE: 

 bardzo dobra obsługa komputera i pakietu Ms Office, w szczególności PowerPoint, 

 płynna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, 

 dokładność i poczucie estetyki, 

 umiejętność analitycznego myślenia, 

 umiejętność szybkiego uczenia się i otwartość na zgłębianie nowych zagadnień, 

 dynamika działania. 

 

Co oferujemy: 

 pracę przy ciekawych i przyszłościowych tematach, 

 duże możliwości rozwoju osobistego, zdobycia wiedzy merytorycznej  

i nabrania niezbędnego doświadczenia pod opieką ekspertów, 

 możliwość sprawdzenia własnych umiejętności poprzez dużą samodzielność 

w realizacji powierzanych zadań, 

 możliwość rozwoju kariery w FNEZ, 

 pracę w dynamicznym zespole, 

 wynagrodzenie za staż, 

 komfortowe warunki pracy w biurze (miejsce pracy i komputer zapewnione 

przez FNEZ). 

 

Proces rekrutacyjny: 

 Kandydaci są proszeni o przesłanie na adres sekretariat@fnez.pl (w temacie wpisać 

„Program stażowy”) CV kandydata w formie prezentacji (w programie Power Point). 

 CV należy nadsyłać do: 27 marca 2015 r. 

 W drugim etapie kandydaci zostaną poproszeni o wykonanie krótkiego zadania zgodnie  

z wytycznymi przekazanymi przez FNEZ. Po analizie otrzymanych materiałów wybrani 

kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby FNEZ. 

 FNEZ zastrzega sobie prawo odpowiedzenia jedynie na wybrane CV nadesłane przez 

kandydatów. 

 


