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Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), założona przez prof. Leszka Balcerowicza, 

ogłasza rekrutację na stanowisko specjalisty ds. PR i marketingu. 
 
Jeśli idea budowy społeczeństwa obywatelskiego opartego na wolności i praworządności nie 
jest Ci obca, dobrze poruszasz się w mediach społecznościowych, jesteś ambitny 
i nastawiony na rozwój - dołącz do naszego zespołu! Razem z nami zmieniaj świadomość 
Polaków oraz polskie prawo w kierunku wolnościowym. 
 
WYMAGANIA: 
 

 znajomość i przekonanie do misji Forum Obywatelskiego Rozwoju, 
 minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
 doświadczenie w kompleksowej obsłudze komunikacyjnej projektów (kontakty 

z mediami, organizacja eventów, wsparcie marketingowe), 
 doświadczenie w budowaniu i rozwijaniu projektów komunikacyjnych (budowanie 

strategii komunikacyjnej, pozyskiwanie partnerów, realizowanie zadań z zakresu PR 
i marketingu), 

 bardzo dobra znajomość j. angielskiego, 
 komunikatywność i umiejętność tworzenia tekstów zgodnie z zasadami języka 

polskiego, 
 dokładność i obowiązkowość, 
 umiejętności kreatywnego myślenia, 
 umiejętność tworzenia kreacji graficznych na potrzeby Internetu (mile widziana 

znajomość programów graficznych), 
 dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku 

w agencji PR, międzynarodowej firmie lub organizacji pozarządowej. 
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
 

 monitoring mediów w obszarze zainteresowań FOR, 
 przygotowywanie i redagowanie komunikatów prasowych, 
 wsparcie w zarządzaniu stroną internetową, 
 opieka nad kanałami social media (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram); 
 tworzenie zestawień i baz danych, 
 obsługa korespondencji, 
 wsparcie bieżących projektów, 
 kontakt z dziennikarzami. 

 
OFERUJEMY: 
 

 możliwość zdobycia nowych, wartościowych doświadczeń w dużej pro-wolnościowej 
organizacji pozarządowej, 

 możliwość współpracy z ekspertami FOR i prof. Leszkiem Balcerowiczem, 
 pracę przy ciekawych projektach, 
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 przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole, 
 wynagrodzenie i formę zatrudnienia do ustalenia, 
 osobom, które wykazały się zaangażowaniem w działania FOR chętnie wystawiamy 

referencje bądź rekomendacje. 
 
 
Aplikacje (CV + list) prosimy przesyłać do 10 września 2017 r. na adres: 
rekrutacja@for.org.pl, podając w tytule wiadomości „Aplikacja – specjalista ds. PR”. 
 
W razie pytań kontakt pod mailem info@for.org.pl lub numerem telefonu: +48 22 628 85 11. 
 
Skontaktujemy się z wybranymi osobami, które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. 

 
Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. 
U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)." 
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