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WWF a luat ființă la 29 aprilie 1961, având astăzi peste 50 de ani 

de conservare a naturii și aproximativ 5 milioane de susţinători în 

toată lumea, alături de o reţea activă în peste 100 de ţări. 

  

Organizaţia este aproape unică prin faptul că îşi face simţită prezenţa de la nivel 

local până la nivel global: este capabilă să comunice cu triburile de pigmei Baka 

în pădurile tropicale din Africa centrală şi, în acelaşi timp, poartă discuţii de la 

egal la egal cu instituţii precum Banca Mondială şi Comisia Europeană. 

 

 

Misiunea WWF la nivel global este aceea de a stopa degradarea 

mediului şi de a construi un viitor în care oamenii trăiesc în 

armonie cu natura, prin: 

 conservarea diversităţii biologice la nivel mondial; 

 utilizarea raţională a resurselor naturale regenerabile; 

 reducerea poluării şi a consumului iraţional. 

 

Începând cu 1985, WWF a investit peste 1.165 milioane dolari în peste 11.000 de 

proiecte derulate în 130 de ţări. Toate aceste proiecte au un rol important în 

campania de oprire a degradării accelerate a mediului pe glob şi de sprijinire a 

locuitorilor planetei pentru a trăi în armonie cu natura. 

 

În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din 

Munții Carpați și din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, Delta 

Dunării, sturioni. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției spre economia 

verde și un program de educație de mediu adresat tinerilor. 

 

 

“Nu putem salva tot ce ne-am dori; dar, dacă ne implicăm, cu siguranţă 

vom reuşi să salvăm mult mai mult decât dacă am renunţa.” 

Sir Peter Scott, fondator WWF 
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Internship în departamentul de Comunicare  

Pe cine căutăm? Tânăr, comunicator prin talent și educație, energic, creativ 

(dar organizat), bun scriitor de mesaje, cu timp și chef să învețe comunicare 

pentru natură.  

Cum e la noi? Echipă 100% feminină. Deocamdată. 

Ocupăm o frumoasă mansardă a unei case din perioada interbelică, unde avem 

un birou liber.  

Ce nu trecem cu vederea în procesul de selecție: 

 Pricepere la redactare și editare de texte în limba română 

 Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat  

 Recomandat, dar nu obligatoriu: student/masterand  la Comunicare şi 

relaţii publice sau Jurnalism și Științele Comunicării. 

 

Responsabilităţi  

Lucru cot la cot cu noi în perioada martie-iunie 2014, mai ales pentru: 

- Suport în realizarea materialelor de comunicare; 

- Traducerea unor texte scurte și medii (română/engleză); 

- Actualizarea unor website-uri; 

- Sprijin în organizarea de evenimente; 

- Comunicarea, prin telefon şi e-mail, cu parteneri, furnizori și colaboratori 

WWF; 

- Actualizarea contactelor din mass-media și monitorizarea presei (dosar de 

presă). 

 

Programul de lucru: 4 ore pe zi, flexibil, de luni până vineri, cu excepția Earth 

Hour - care e într-o sâmbătă (29 martie). 

Oferim: 

- Experienţă în cadrul celei mai mari organizaţii de mediu din lume; 

- Oportunitatea de a lua parte la organizarea unuia dintre cele mai populare 

evenimente din lume şi din România - Earth Hour; 

- Posibilitatea de a intra în contact cu numeroase instituţii din România şi 

din alte ţări; 

- Spaţiu pentru iniţiativă; 

- Adeverințe, scrisori de recomandare și altele din aceeași categorie. 
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Internship WWF:  departamentul Corporate partnerships 

- Oportunitatea / Ce oferim: ai ocazia să afli mai multe despre eforturile 

WWF de conservare a naturii în România și cum implicăm sectorul de 

business în proiectele noastre; 

- Vei lucra împreună cu Coordonatorul departamentului, responsabil cu 

relațiile cu companiile și vei învăța cum să comunici și să colaborezi cu 

companiile pentru a susține proiectele derulate de WWF în România;  

- Ce va însemna implicarea ta: de la strângere de informații despre sectorul 

de business din România, pregătire propuneri și prezentări de colaborare, 

evenimente corporate, managementul informațiilor, social media până la  

implicare în alte activități ce au loc  pe perioada internship-ului;  

- Perioada: 16 martie – 1 iunie 2014. Programul: flexibil, în medie 4 ore/zi. 

 

Cerințe / Ce ne dorim de la tine: 

- Student în an terminal la facultate sau student master 

- Entuziasm și pasiune pentru mediu și conservarea mediului 

- Cunoștințe de lb. engleză nivel avansat 

- Bune abilități de lucru cu MS Office (în special Excel și PowerPoint) 

- Organizat, cu atenție la detalii 

- Flexibil și deschis să înveți lucruri noi 

 

Trimite-ne CV-ul tău și o scrisoare de intenție de maxim 250 de cuvinte pe 

adresa de mail:internshipiada@militiaspirituala.ro până pe data de 5 martie 

inclusiv şi noi te vom contacta.  
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