
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI  

ogłasza nabór na Rzecznika Prasowego 

 

Miejsce pracy: Zarząd Główny ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa 

 

Do zakresu obowiązków Rzecznika Prasowego będzie należało: 

− współtworzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku Polskiego Związku Łowieckiego,  

− współpraca z mediami oraz przygotowywanie komunikatów prasowych, 

− reprezentowanie PZŁ podczas spotkań i konferencji prasowych, 

− przygotowywanie i realizacja strategii komunikacyjnych, również w social mediach, 

− współprowadzenie stron i portali społecznościowych PZŁ, 

− organizacja i prowadzenie eventów, wydarzeń i konferencji prasowych. 

 

U kandydatów na Rzecznika Prasowego mile widziane będą: 

− wykształcenie wyższe, 

− bycie myśliwym,  

− doświadczenie zawodowe z zakresu komunikacji zewnętrznej (relacji z mediami, PR, mediami 
społecznościowymi), 

− umiejętności w zakresie redagowania i pisania teksów tzw. „lekkie pióro”, 

− wiedza w zakresie przepisów dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz 
przepisów prawa prasowego,  

− odporność na stres, umiejętności pracy pod presją czasu i w sytuacji kryzysowej, 

− otwartość, doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, 

− dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy, zaangażowanie, 

− kreatywne podejście do zadań i wyzwań. 
 

Oferujemy: możliwość rozwoju zawodowego, umowę o pracę, pakiet socjalny. 

 

Wymagane dokumenty: CV oraz prezentacja wideo (tzw. „setka” ) na następujący temat: czy w XXI 

wieku łowiectwo jest potrzebne i dlaczego? 

 

W mailu prosimy o dołączanie linku do Państwa wideo prezentacji umieszczonej na zewnętrznej 

platformie z możliwością obejrzenia / pobrania materiału (prosimy o niedołączanie plików wideo do 

wiadomości mailowej). 

 

Termin wysyłania ofert do: 30.06.2021 r. 

 

Komisja rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych należy składać 

drogą elektroniczną na adres rekrutacja@pzlow.pl z dopiskiem „PR” 
 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polski Związek Łowiecki 

z siedzibą w Warszawie. Zgoda dotyczy przetwarzania moich danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika 

z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141 z późn. zm.)”. 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 

35, 00-029 Warszawa. Przekazując dane osobowe prosimy o zapoznanie się ze szczegółową klauzulą informacyjną 

zamieszczoną na stronie internetowej https://www.pzlow.pl/klauzula-informacyjna    

https://www.pzlow.pl/klauzula-informacyjna

