
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) 

   Jesteśmy organizacją pozarządową, która istnieje od 1999 roku. Jest jedną z najbardziej 

skutecznych organizacji aktywnie działających na rzecz kształtowania zapisów prawnych w polskim 

ustawodawstwie sprzyjających rozwojowi energetyki wiatrowej. Działalność PSEW to m.in. 

aktywny udział w konsultacjach aktów prawnych, strategii, polityk i programów sektorowych, a 

także podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi 

energetyki wiatrowej, szerzenie wiedzy, w szczególności rozpowszechnianie informacji na temat 

korzyści płynących z wykorzystania wiatru do produkcji energii elektrycznej oraz potencjału Polski 

w zakresie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej. 

   Za naszym pośrednictwem Stowarzyszenie poszukuje nowego członka zespołu, 

kandydata/kandydatki na stanowisko: 

Manager ds. środowiska i rozwoju inwestycji. 

Miejsce pracy: Szczecin. 

Zakres obowiązków: 

 Identyfikowanie barier w rozwoju energetyki wiatrowej oraz podejmowanie działań 

likwidujących te bariery 

 Monitoring ustawodawstwa w zakresie OZE 

 Analiza i opiniowanie dokumentów strategicznych oraz polityk branżowych 

 Praca koncepcyjna – dostrzeganie powiązań pomiędzy ustawami i umiejętność 

interpretowania i łączenia zagadnień wszystkich działów merytorycznych, formułowanie 

wniosków 

 Opracowywanie stanowisk PSEW 

 Współpraca z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami 

branżowymi w kraju i w Europie 

 Udział w pracach komisji sejmowych i senackich 

 Monitoring implementacji dyrektyw do prawa polskiego 

 Udział i reprezentowanie PSEW na konferencjach i innych wydarzeniach branżowych 

 

Nasze wymagania: 

 Ukończone lub w fazie końcowej studia trzeciego stopnia na kierunkach ścisłych: ochrona 

środowiska, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskowe, energetyka lub prawo 

 Znajomość prawa i zagadnień z zakresu odnawialnych źródeł energii, ochrony klimatu, 

efektywności energetycznej, rozwoju niskoemisyjnych technologii energetycznych lub 

zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem 

 Doświadczenie w prowadzeniu projektów europejskich 

 Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym 

 Umiejętność pracy zespołowej 

 Zorientowanie na rozwijanie wiedzy i umiejętności 

 Terminowość i dobra organizacja pracy 

 Silne poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania i zaangażowanie 



Oferujemy: 

 Ciekawą pracę w wiodącej organizacji na rynku energetyki wiatrowej 

 Przyjazną atmosferę w zespole 

 Możliwość rozwoju przy różnorodnych ciekawych i ambitnych projektach 

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przekazanie CV z klauzulą zezwalającą na 

przetwarzanie danych na adres e-mailowy: biuro@psew.pl 

Na zgłoszenia czekamy do końca sierpnia. 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

mailto:biuro@psew.pl

