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W związku z rozwojem organizacji poszukujemy 
do naszego zespołu:

Forma zatrudnienia
Umowa B2B / umowa cywilnoprawna, pełny wymiar godzin

Miejsce pracy
Warszawa

Zakres obowiązków
Kształtowanie i realizowanie polityki informacyjnej, w tym działań z zakresu media i public relations, 
komunikacji społecznej oraz marketingowej
Tworzenie i realizacja planów działań komunikacyjnych i kampanii informacyjnych dotyczących 
strategicznych projektów PSPA
Realizacja akcji informacyjnych i kampanii promocyjnych we współpracy z firmami członkowskim 
PSPA i instytucjami
Reprezentacja PSPA w kontaktach z mediami, nawiązywanie relacji i budowa reputacji organizacji 
w kluczowych obszarach
Tworzenie komunikatów prasowych (wymagane lekkie pióro, doświadczenie w pisaniu i tworzeniu 
tekstów wysokiej próby)
Inicjowanie aktywności medialnych i pozyskiwanie publikacji eksperckich w ogólnopolskiej prasie, 
radiu i telewizji oraz w Internecie
Realizacja zadań biura prasowego (udzielanie odpowiedzi na zapytania prasowe, pełna logistyka 
komunikatów, organizacja i prowadzenie konferencji, monitoring mediów etc.)
Nadzorowanie nad wdrożonymi (strona www, newslettery, social media etc.) i tworzenie nowych 
narzędzi i kanałów komunikacji zewnętrznej PSPA
Tworzenie i nadzór nad produkcją wydawnictw (folderów, raportów, magazynów) oraz stron 
internetowych organizacji

Jeżeli, podobnie jak my, uważasz, że przyszłością są innowacyjne i efektywne technologicznie oraz 
ekonomicznie zeroemisyjne technologie transporcie, chroniące atmosferę i klimat, poprawiające warunki 
i jakość ludzkiego życia oraz zdrowia, dołącz do nas. Szukamy osoby silnie zorientowanej na realizację 
celów, ambitnej i pracowitej, komunikatywnej i otwartej. Posiadającej doświadczenie w public 
i media relations, dziennikarstwie, branży motoryzacyjnej. Znajomość sektora emobility, będzie 
dodatkowym atutem (Centrum Kompetencyjne PSPA zapewnia program onboardingowy i cykl 
szkoleniowy przygotowujący do pracy na stanowisku).

Polskie Stowarzyszenie Paliw 
Alternatywnych (PSPA) jest 
największą organizacją branżową, 
kreującą rynek elektromobilności 
i technologii wodorowych w Polsce 
i w regionie CEE. Reprezentujemy 
ponad 130 przedsiębiorstw, liderów 
zrównoważonego transportu, będąc 
3. pod względem liczby zrzeszonych 
podmiotów prawnych organizacją 
branżową w Europie.

Integrujemy wiodące marki, tworząc 
międzynarodowe środowisko 
producentów pojazdów 
i infrastruktury, operatorów 
i dostawców usług ładowania, 
koncernów paliwowych 
i energetycznych, instytucji 
finansowych oraz wszystkich 
pozostałych podmiotów aktywnych 
w obszarze zero- i niskoemisyjnych 
technologii w transporcie. 

Działamy na rzecz uksztaltowania 
odpowiedniego otoczenia 
gospodarczego i prawnego, 
pozwalającego na dynamiczny 
rozwój ekologicznego transportu 
w Polsce. Tworząc najliczniejszy 
zespół ekspertów i praktyków 
elektromobilności, realizujemy 
projekty edukacyjne, badawcze, 
doradcze, szkoleniowe, 
komunikacyjne i marketingowe. 
Charakteryzuje nas wysoka 
dynamika działania. 

Wymagania
Doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z dziennikarstwem, PR
Lekkie pióro, swoboda i szybkość pisania
Umiejętność tworzenia i wdrażania strategii komunikacyjnych
Wysoka znajomość mediów ogólnopolskich i branżowych
Wysoka znajomość mediów społecznościowych
Doświadczenie we współpracy z agencjami zewnętrznymi
Umiejętność planowania oraz pracy na budżecie
Kreatywność i komunikatywność, łatwość nawiązywania relacji
Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
Zdolność analitycznego myślenia 
Wykształcenie wyższe 
Biegła znajomość języka angielskiego
Biegła znajomość pakietu MS Office
Prawo jazdy kat. B

Oferujemy
Pracę w młodym zespole w przyjaznej atmosferze
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
Duży zakres samodzielności i elastyczny czas pracy
Możliwość pracy w formule łączonej: stacjonarnej i zdalnej
Udział w ciekawych i różnorodnych projektach 
Pracę przy budowie, utrzymaniu i rozwoju flagowych produktów 
Możliwość wykorzystania inwencji i wdrażania swoich pomysłów
Możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane w procesie aplikacji
CV
List motywacyjny

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
biuro@pspa.com.pl

pspa.com.pl
elektromobilni.pl

ckpspa.com.pl
globalemobilityforum.com

kongresnowejmobilnosci.pl
misjazerowaemisja.pl

flotazenergia.pl
projektelab.pl


