ZO PZŁ w Warszawie
Poszukuje Kandydatek/Kandydatów na stanowisko:
Rzecznik Prasowy

Miejsce pracy: Warszawa
Obowiązki:
- doradztwo dla Zarządu Okręgowego PZŁ w zakresie kreowania polityki wizerunkowej
dotyczącej bieżącej działalności Zarządu Okręgowego PZŁ jak i kształtowania świadomości
publicznej na temat ochrony przyrody przez PZŁ;
- reprezentowania Zarządu Okręgowego PZŁ w mediach, tworzenia informacji prasowych,
przygotowanie wystąpień publicznych;
- budowanie i zarządzanie relacjami z przedstawicielami mediów, organizacja konferencji
prasowych, spotkań informacyjnych, wywiadów;
- współopracowywanie strategii promocji „Komunikacji” Zarządu Okręgowego PZŁ
Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- posiadanie uprawnień do wykonywania polowania,
- wiedza na temat aktualnych trendów komunikacji medialnej, w tym z wykorzystaniem
internetu (facebook) i innych mediów społecznościowych,
- doświadczenie i umiejętności w zakresie wystąpień publicznych,
- umiejętność tworzenia tekstów
Dodatkowo mile widziane:
- doskonałe zdolności organizacyjne,
- umiejętność pracy w zespole,

CV i list motywacyjny w języku polskim proszę przesłać na adres e-mail:
zo.warszawa@pzlow.pl
Rekrutujący zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Łowiecki
w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

___________________________________________________________________________
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Polski
Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 (dalej „Administrator”
lub „PZŁ”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym
związanych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PZŁ możliwy jest pod adres e-mail:
ochronadanych@pzlow.pl lub pod adresem pocztowym: ul. Nowy świat 35, 00-029 Warszawa
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych PZŁ, czyli:
1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;
2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową,
jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i
parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska
przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko
żyjących;
3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej
zwierząt łownych;
4) czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i
tradycji łowieckich;
5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;
6) współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
7) wspierania i prowadzenia prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;
8) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;
9) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
10) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z
naszą Polityką retencji danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
usługi. W dowolnym momencie może Pan/Pani uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je
oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma Pan/Pani również
prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia.
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