
 
 

Poszukujemy Grafika (wolontariusza) – dołącz do naszego zespołu! 
 
Programy pomocowe i edukacyjne odniosą skutek tylko przy odpowiednim poparciu 
społecznym. Ważną rolę odgrywa przy tym odpowiednie zilustrowanie problemu. Jeśli 
pasjonuje Cię grafika komputerowa i jesteś w stanie wygospodarować w miesiącu kilka godzin, 
żeby twórczo wesprzeć nasze projekty, zapraszamy do współpracy!  
 
Na czym będzie polegała Twoja praca? 
Jako grafik dołączysz do kreatywnego zespołu pomysłodawców. Do Twoich zadań będzie 
należało tworzenie koncepcji i projektowanie materiałów graficznych związanych z działalnością 
Banku Żywności w Trójmieście. 
 
Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli jesteś osobą, która:  

 umiejętnie obsługuje co najmniej podstawowe programy graficzne 
 jest pomysłowa i kreatywna 

 
Ile czasu poświęcisz pracy? 
Około 8 godzin w tygodniu w zależności od akcji przeprowadzanych przez Bank Żywności  
w Trójmieście. Możesz pracować zdalnie. 
 
Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego zespołu, wyślij swoje CV i list 
motywacyjny na adres mailowy: bz.gdansk@wp.pl. Czekamy na Twoje zgłoszenie! :) 
 

Poszukujemy Specjalisty ds. strony WWW (wolontariusza)  
– dołącz do naszego zespołu! 

 
Znaczenia informacji w dzisiejszym świecie nie można przecenić. Razem z nami zadbaj o to, by 
zainteresowanie tematyką żywienia stale rosło. Masz zdolności dziennikarskie, lubisz redagować 
teksty i cechuje Cię „lekkie pióro”? Połącz przyjemne z pożytecznym i zaopiekuj się naszą 
stroną internetową. 
 
Na czym będzie polegała Twoja praca? 
Zajmując stanowisko Specjalisty ds. strony WWW zajmiesz się zarządzaniem kontentem,  
redagowaniem tekstów i aktualizacją informacji na stronie WWW Banku Żywności  
w Trójmieście. 
 
Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli jesteś osobą, która: 

 umiejętnie pisze i redaguje teksty 
 dobrze organizuje czas pracy 
 jest pomysłowa i kreatywna 

 
Ile czasu poświęcisz pracy? 
Nie więcej niż 10 – 12 godzin w tygodniu. Możesz pracować zdalnie. 
 
Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego zespołu, wyślij swoje CV i list 
motywacyjny na adres mailowy: bz.gdansk@wp.pl. Czekamy na Twoje zgłoszenie! :) 
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Poszukujemy Specjalisty ds. mediów społecznościowych (wolontariusza)  
– dołącz do naszego zespołu! 

 
Media społecznościowe są obecnie jednym z istotniejszych nośników informacji. Za ich 
pośrednictwem komunikujemy się z naszymi wolontariuszami, partnerami i wszystkimi, którym 
nieobca jest tematyka ograniczania niedożywienia. Jeśli nie wyobrażasz sobie życia bez 
Facebooka, sprawdź naszą ofertę! 
 
Na czym będzie polegała Twoja praca?  
Jako Specjalista ds. mediów społecznościowych zajmiesz się zarządzaniem profilem Banku 
Żywności w Trójmieście na Facebooku. Twoim głównym wyzwaniem będzie podtrzymywanie 
kontaktu z fanami profilu poprzez prowadzenie kampanii integrujących fanów z misją Banków 
oraz sobą nawzajem. 
 
 Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli jesteś osobą, która: 

 potrafi treściwie i atrakcyjnie komunikować się z internautami 
 umiejętnie zarządza czasem pracy 
 jest pomysłowa i kreatywna 

 
Ile czasu poświęcisz pracy? 
Nie więcej niż 8 godzin w tygodniu. Możesz pracować zdalnie. 
 
Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego zespołu, wyślij swoje CV i list 
motywacyjny na adres mailowy: bz.gdansk@wp.pl. Czekamy na Twoje zgłoszenie! :) 
 

Poszukujemy Specjalisty ds. edukacji/Animatora (wolontariusz)  
– dołącz do naszego zespołu! 

 
Realizując swoją misję ograniczania obszarów niedożywienia w Polsce, Banki Żywności 
podejmują szereg inicjatyw edukacyjnych. Ich planowanie, organizowanie i przeprowadzanie 
należy do ekscytujących zadań Specjalisty ds. szkoleń. Chcesz się z nimi zmierzyć? Aplikuj  
– czeka na Ciebie praca pełna satysfakcji. 
 
Na czym będzie polegała Twoja praca? 
Specjalista ds. edukacji organizuje szkolenia związane z tematyką niemarnowania żywności  
i zdrowego odżywiania. Do zadań na tym stanowisku należy uzgadnianie warunków 
prowadzenia szkoleń, pozyskiwanie ich uczestników, informowanie o szkoleniach wolontariuszy 
Banku Żywności. 
 
Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli jesteś osobą, która: 

 dobrze organizuje czas pracy 
 jest kreatywna i komunikatywna 
 charakteryzuje się pomysłowością 

 
Ile czasu poświęcisz pracy? 
Nie więcej niż 5 godzin w tygodniu, kilka razy w miesiącu w zależności od potrzeb. 
 
Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego zespołu, wyślij swoje CV i list 
motywacyjny na adres mailowy: bz.gdansk@wp.pl. Czekamy na Twoje zgłoszenie! :) 
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