
Konkurs na stanowisko Redaktora naczelnego miesięcznika „Wiadomości Wędkarskie” 

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego poszukuje Redaktora Naczelnego 
miesięcznika  

„Wiadomości Wędkarskie” 

 

Wymagania i zadania: 

 Wykształcenie wyższe i min. pięcioletnia praktyka dziennikarska 
 Znajomość problematyki wędkarskiej i PZW 
 Zarządzanie zespołem dziennikarzy i redaktorów  
 Nadzór nad jakością materiałów dziennikarskich 
 Kształtowanie profilu wydawniczego i struktury organizacyjnej medium w kontekście 

zmian na rynku i nowych trendów (social media, multimedialność, mobilność, 
interaktywność)  

 Umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, interpersonalne 
 Znajomość prawa prasowego 
 Znajomość procedur i technik zarządzania informacją w internecie (SEO, CMS, 

narzędzia social media) 
 Kreatywność 
 Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego  
 Poczucie obowiązku, konsekwencji w działaniu 
 Dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe) 
 Umiejętność dobrej organizacji pracy z zespołem 
 Prawo jazdy kat. B (będzie dodatkowym atutem) 

 
 
Oferujemy: 

 Realny wpływ na kształt najważniejszego medium branżowego 
 Unikatową możliwość w rozwijaniu hobby 
 Pracę z prawdziwymi pasjonatami wędkarstwa 
 Partnerskie relacje  
 Pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 
 Atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie 
 Szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe 

Niezbędne dokumenty i oświadczenia 

ETAP I 

 Życiorys/CV i list motywacyjny 
 Uzasadnienie przystąpienia do konkursu  
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia 
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy i 

doświadczenia zawodowego 



 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Redaktor Naczelny 

ETAP II 

 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz 

nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne 
 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 

na stanowisku Redaktor Naczelny 
 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów 

ETAP I 

 Dokumenty należy złożyć do: 01.03.2021 r. w sekretariacie Biura ZG PZW, ul. Twarda 
42, 00-831 Warszawa (I piętro, pok. 12), pn-pt. w godz. 8.00 – 15.30; 

 Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem „poczty” (decyduje data 
stempla pocztowego) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
sekretariat@zgpzw.pl  

 Dokumenty w wersji papierowej, należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Konkurs na stanowisko Redaktor naczelny „WW”; 

ETAP II 

 Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie 
do 15.03.2021 r. 

 Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, 
a także zmiany terminu składania aplikacji bez podawania przyczyny. 

Do przesłanych/ składanych dokumentów prosimy załączyć poniższą informację: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o 
Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.) 


