
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie 
szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej. UNICEF 
uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do 
zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. 

Kariera w UNICEF to coś więcej niż tylko praca! Jako pracownik UNICEF staniesz się częścią 
międzynarodowej organizacji, która działa w ponad 190 krajach i obszarach świata, przyczyniając 
się do tego, aby dzieciom na całym świecie żyło się lepiej. 

Chcesz mieć w tym swój udział i odnajdujesz się w obszarze mediów społecznościowych? Aplikuj! 
 

 

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska jako Specjalista ds. social media! 

 
Będziesz odpowiadać za: 

• udział w tworzeniu strategii wizerunkowej i jej komunikacji w kanałach mediów społecznościowych (Facebook, 

Instagram, LinkedIn i inne) 

• tworzenie skutecznych treści (copywriting) 

• współpracę z grafikiem 

• kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych 

• optymalizację i prowadzenie działań SEO/SEM 

• koordynację kampanii reklamowych w kanałach social media 

• monitorowanie podejmowanych działań, ich analizę pod kątem efektywności oraz przyjętej strategii 

marketingowej, raportowanie  oraz wyciąganie wniosków 

 



Czeka na Ciebie: 

• praca w międzynarodowej organizacji humanitarnej i rozwojowej z 75 letnią tradycją 

• szkolenia i możliwość rozwoju 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

• prywatna opieka medyczna 

• przyjazna, niekorporacyjna atmosfera pracy 

• elastyczny czas pracy 

• brak dress code’u 

• siedziba 350 m od stacji metra M1 

• możliwość bezpłatnej  nauki języka angielskiego (kurs i platforma językowa) 

• możliwość realizacji własnych pomysłów 

A od Ciebie oczekujemy: 

• minimum 1,5 rocznego doświadczenia w pracy w mediach społecznościowych 

• znajomości aktualnych trendów w obszarze komunikacji w kanałach cyfrowych 

• biegłej znajomości narzędzi z zakresu mediów społecznościowych 

• bardzo dobrej znajomości języka polskiego 

• średnio-zaawansowanej (B2) znajomości języka angielskiego  

• znajomości pakietu MS Office  

• lekkiego pióra 

• samodzielności, decyzyjności oraz umiejętności pracy w zespole. 

Aktualne  CV wyślij na adres: praca@unicef.pl   z dopiskiem w temacie Specjalista ds. social media. 
Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie. 

 

W zgłoszeniu prosimy o dodanie informacji: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych 

na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rolnej 175 D, 02-729 Warszawa, w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)".  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dodatkowych danych osobowych (tj. danych, które wykraczają poza katalog danych wynikający z Kodeksu 

Pracy lub innych przepisów prawa) przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Rolnej 175 D, 02-729 Warszawa”. 

Jeśli chcesz brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dodaj następującą formułę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także danych, które wykraczają poza katalog danych wynikający z Kodeksu 

Pracy lub innych przepisów prawa przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Rolnej 175 D, 02-729 Warszawa również na potrzeby przyszłych rekrutacji”. 
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