
 
 

Jako FCC Environment działamy w obszarze ochrony środowiska na pięciu 
kontynentach, co pozwala nam zobaczyć świat z nieco innej perspektywy. Jeśli 

podobnie jak nam, nie jest Ci obojętne to, co czeka nas jutro – zapraszamy do 
naszej drużyny! 
 

Miejsce pracy: Zabrze. Praca w biurze. 
 

Szukamy osoby, która: 
 wie co to 3R i …CMS 
 wie jak segregować odpady i chce zmieniać świat na lepsze (dosłownie!) 

 interesuje się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i CSR 
 skończyła studia wyższe z zakresu komunikacji lub marketingu  

 angażowała się w życie studenckie lub inne inicjatywy społeczne 
 posiada doświadczenie z zakresu nawiązywania i podtrzymywania relacji z 

otoczeniem 

 czerpie radość z pisania i nie ma problemu z formułowaniem przystępnych 
dla odbiorców komunikatów 

 ma obycie w świecie nowych technologii, a media społecznościowe to dla 
niej codzienność 

 jest otwarta i kreatywna 

 bardzo zorganizowana i bardzo skrupulatna 😉 

 bez mrugnięcia okiem stawia czoła nowym wyzwaniom 
 potrafi komunikować się w języku angielskim 

 
Wśród najważniejszych wyzwań czekają: 

 współrealizacja projektów oraz wydarzeń o charakterze społecznym, 

wizerunkowym i marketingowym 
 organizacja i wsparcie lokalnych przedsięwzięć ekologicznych (dni ziemi, 

sprzątanie świata itp.) 
 kształtowanie komunikacji wewnętrznej (intranet, materiały dla 

pracowników, eventy)  
 przygotowywanie materiałów o charakterze promocyjnym i edukacyjnym 

(foldery, prezentacje, ulotki)  



 planowanie i przygotowywanie wartościowych treści obrazujących 

funkcjonowanie i wartości firmy oraz kształtujących świadomość 
ekologiczną  

 współtworzenie kanałów w mediach społecznościowych oraz publikacja 
informacji na stronie internetowej 

 przygotowywanie research’ów, monitoring mediów 

 koordynacja i realizacja zamówień wewnętrznych w zakresie brandingu 
(oznakowanie aut, naklejki, tablice itd… ) oraz materiałów promocyjnych 

 
Praca w FCC Polska to misja na rzecz naszej planety oraz szereg innych 
korzyści: 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 niezbędne narzędzia pracy 

 pracę w otwartym zespole współpracowników 
 możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie 
 rozwój w międzynarodowej firmie 

 darmowe lekcje języków obcych 
 

Brzmi dobrze? Czekamy na Ciebie 😊 

 
Aplikację (CV i list motywacyjny) wraz z podaniem nazwy stanowiska w tytule 
prześlij na adres: rekrutacja@fcc-group.pl 

 
PS. Pamiętaj koniecznie o załączeniu naszej klauzuli RODO: 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w 
przesłanym CV na potrzeby rekrutacji przeprowadzonej na stanowisko „Młodszy 

specjalista ds. public relations” w FCC Polska Sp z. o.o. (zgoda w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych 
rekrutacji. Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych 

po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, 
proszone są o pominięcie ostatniego zdania w oświadczeniu. Administratorem 

Państwa danych osobowych jest FCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-
800) przy ul. Lecha 10 (KRS: 0000064596). Dane osobowe są przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacyjnego. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO). Dane 

osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie 
dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania dokumentów 

aplikacyjnych. Za zgodą kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane 
osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez 
Administratora danych. Zgromadzone dane nie będą poddawane procesom 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych: iod@fcc-group.pl 


