
Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł (CMok) już od 20 lat
działa na rzecz ochrony przyrody, w szczególności obszarów
podmokłych. Zrzeszamy naukowców, praktyków ochrony przyrody
oraz jej miłośników. Podejmujemy zagadnienia związane z czynną
ochroną gatunków i siedlisk przyrodniczych, dotyczące praktyki,
badań naukowych i podstaw prawnych. Współpracujemy
z instytucjami państwowymi, uczelniami, biznesem i organizacjami
pozarządowymi.

Rekrutujemy do projektu WaterLANDS

● Fascynują Cię mokradła i chcesz działać na ich rzecz?
● Znasz się na usługach ekosystemowych bagien i możliwościach ich odzyskiwania?
● Masz doświadczenie w realizacji projektów restytucji torfowisk?
● Prawo w zakresie ochrony przyrody i środowiska nie jest Ci obce? Masz pomysły, jak

powinno się ono zmienić, by umożliwić skuteczną naprawę zniszczonych mokradeł?
● Czujesz w sobie instynkt badacza, umiesz analizować teksty naukowe i docierać do

trudno dostępnych danych?
● Odpowiedzialność, samodzielność i dobra organizacja pracy to Twoje mocne strony?
● Lubisz poznawać nowych ludzi i nie straszne Ci wyzwania?
● Chcesz pracować przy realizacji prestiżowego, międzynarodowego projektu?
● Umiesz organizować spotkania, moderować debaty i przeprowadzać wywiady?

Jeżeli Twoja odpowiedź na choć część z tych pytań to TAK,
zgłoś się do nas, bo być może jesteś osobą, której szukamy.

Celem projektu WaterLANDS: Naturalne magazyny węgla dla klimatu, ludzi i przyrody
jest zakrojona na szeroką skalę restytucja europejskich mokradeł. Wybrane obszary
mokradłowe o łącznej powierzchni 10 500 ha, rozsiane po całej Europie, poddane będą
restytucji, a wypracowane w ramach projektu modele najlepszych praktyk zostaną
wykorzystane do skutecznej ochrony tych ekosystemów na znacznie większą skalę. Dzięki
zaangażowaniu lokalnych społeczności i innych interesariuszy w proces współtworzenia
planu działań ochronnych, przywrócenie terenów podmokłych przyniesie nie tylko korzyści
środowiskowe, ale także społeczne i gospodarcze dla okolicznej ludności.

Pięcioletni projekt WaterLANDS uzyskał finansowanie w wysokości 23 mln euro z unijnego
programu Horyzont 2020 Europejski Zielony Ład. Jego realizacja rozpocznie się
w grudniu 2021 roku. Liderem projektu jest University College Dublin (UCD) z Irlandii.
Partnerzy projektu (łącznie 31 organizacji partnerskich z 14 krajów Europy) reprezentują
sektory: badawczy, przemysłowy, rządowy i non-profit.



Polska część WaterLANDS będzie skupiać się na zebraniu doświadczeń z projektów
renaturyzacji torfowisk na Mazowszu i w Polsce Północno-Wschodniej. Centrum Ochrony
Mokradeł zajmie się ekologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami przywracania usług
ekosystemowych mokradeł, a Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
podejmie się ich kwantyfikacji i wyceny.

Oferujemy:
● pracę na stanowisku koordynatora/ki projektu WaterLANDS w części realizowanej

przez CMok
● umowę o pracę na pełen etat lub w mniejszym wymiarze (3/4 lub 4/5 etatu)
● wynagrodzenie w przedziale od 3000 zł do 5000 zł netto miesięcznie zależnie od

doświadczenia oraz wymiaru etatu
● elastyczne godziny pracy z możliwością pracy zdalnej
● możliwość realizacji własnych pomysłów i zmieniania świata na lepszy
● pracę w przyjaznym środowisku, wśród zaangażowanych i pełnych pasji ludzi oraz

wpływ na kształtowanie i rozwój organizacji

Oczekujemy:
● wykształcenia wyższego przyrodniczego (np. leśnictwo, biologia, ochrona

środowiska) lub społecznego
● doświadczenia w koordynacji i realizacji projektów przyrodniczych lub społecznych
● umiejętności organizacyjnych, analitycznych, inicjatywy w działaniu
● bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie)
● zaawansowanej znajomości pakietu MS Office
● prawa jazdy kategorii B i gotowości do podróży służbowych, także zagranicznych

Zgłoszenia, zawierające CV, list motywacyjny i referencje od poprzednich pracodawców,
przyjmujemy drogą mailową na adres m.galus@bagna.pl z tytułem wiadomości “rekrutacja
do WaterLANDS”. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację naszej Polityki prywatności.

Przesłane CV powinno zawierać następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Na maile od Was czekamy do 15 grudnia 2021 roku. Zastrzegamy sobie prawo do
wcześniejszego zakończenia rekrutacji oraz zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną
wybranych osób.

mailto:m.galus@bagna.pl
https://bagna.pl/images/CMok/RODO.pdf

