
 

Młodszy specjalista ds. public relations 

 
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! 
 
Siedziba: 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 
 

• ma doświadczenie (studia mile widziane) z zakresu komunikacji (k. wizualnej), grafiki 
komputerowej lub edukacji artystycznej (plastycznej) 

• zna programy graficzne (Corel Draw) i potrafi dokonać podstawowych pomiarów w 
rzeczywistej przestrzeni 

• potrafi, lubi i chce pracować z dziećmi 

• angażuje się w życie 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, a jednocześnie nie gubi faktów merytorycznych 

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

• nie poddaje się przy pierwszych niepowodzeniach 

• 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, 
marketingowym i edukacyjnym 

• 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       
 

CV wraz z podaniem nazwy stanowiska w tytule prosimy przesyłać 
na adres: rekrutacja@fcc-group.pl 

 
PS. Pamiętaj koniecznie o załączeniu naszej klauzuli RODO: 
 
Prosimy o załączenie klauzuli: 
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. 

 


