
Specjalista ds. Ochrony Środowiska 
CD PROJEKT S.A. 

 Warszawa 
Warszawa, mazowieckie 

Twój zakres obowiązków 

 Prowadzenie bieżących spraw związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami i 

śladem węglowym organizacji: zbieranie i analiza danych środowiskowych, monitorowanie 

wskaźników środowiskowych, prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO, prowadzenie 

ewidencji opakowań, baterii i elektrosprzętu. 

 Wsparcie w realizacji projektów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju. 

 Wsparcie w utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego, prowadzeniu 

audytów wewnętrznych, tworzeniu i aktualizacji dokumentacji w zakresie ochrony środowiska. 

 Planowanie i organizowanie działań o tematyce środowiskowej/ekologicznej dla pracowników. 

 Śledzenie zmian w przepisach z zakresu ochrony środowiska. 

 Nadzór nad umowami z podmiotami zewnętrznymi współpracującymi ze spółką w zakresie 

ochrony środowiska. 

 Przygotowywanie prezentacji, raportów i materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony 

środowiska. 

 Wsparcie w komunikacji wewnętrznej dot. realizowanych projektów. 

Nasze wymagania 

 Min. 2 lata doświadczenia w obszarze ochrony środowiska, zarządzania środowiskowego oraz 

realizacji projektów środowiskowych. 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 

 Bardzo dobra znajomość języka polskiego. 

 Wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz interpersonalne. 

 Samodzielność, rzetelność i terminowość. 

 Dobra organizacja pracy własnej. 

Mile widziane 

Znajomość przepisów środowiskowych, normy ISO14001:2015 i EMAS. 

To oferujemy 

 Osoba, która do nas dołaczy będzie pracowała z nami w biurze przez okres pierwszych 3 

miesięcy (okres wdrożenia). Po tym okresie dajemy wyboru pracy 

zdalnej/stacjonarnej/hybrydowej. 

 Elastyczne godziny pracy — swój dzień pracy możesz rozpocząć w dowolnym momencie 

pomiędzy 8:00 i 10:00. 

 Pakiet powitalny z niespodzianką, który otrzymasz po dołączeniu do zespołu. 

 Szeroki wybór szkoleń i kursów — warsztaty organizowane wewnątrz studia, szkolenia 

zewnętrzne dla wszystkich pracowników, wydarzenia z cyklu “Meet a star”, szereg inicjatyw 

mających na celu wymianę wiedzy, e-learning, kursy online. Okazji do nauki Ci nie zabraknie! 



 Zniżka pracownicza na zakupy w CD PROJEKT RED Gear, upominki i gadżety dla 

pracowników, prezent dla świeżo upieczonych rodziców. 

 Prywatna opieka medyczna — możesz wybrać plan medyczny wraz z dentystycznym, który 

najbardziej Ci odpowiada i dołączyć do niego swoich najbliższych. 

 Wsparcie w trakcie pandemii COVID-19 — regularne testy i szczepienia przeprowadzane w 

studiu oraz profesjonalne doradztwo specjalisty. 

 Darmowe wsparcie psychologiczne oraz dostęp do organizowanych cyklicznie webinarów o 

tematyce wellbeing i zdrowia psychicznego. 

 Karta Multisport, z którą zyskasz dostęp do wielu placówek sportowych w całym mieście. 

 Masz psa? Zabierz go ze sobą. Lubimy towarzystwo futrzastych przyjaciół :) 

 Zabawa i integracja — organizujemy różne wydarzenia, żeby się zrelaksować i spędzić ze 

sobą czas, podczas których gramy w gry i generalnie dobrze się bawimy. 

 Zdrowie jest dla nas ważne, więc w trakcie pracy możesz skorzystać z dostępnych dla 

pracowników owoców, przekąsek, muesli, miodu organicznego, wyboru mleka wegańskiego 

oraz kawy speciality. 

 Międzynarodowy zespół — w CD PROJEKT RED masz szansę pracować z ludźmi z całego 

świata. 

 Zrównoważone, eko podejście — na naszym warszawskim kampusie zgromadziliśmy panele 

solarne, które dostarczają zielonej energii, ok. 2000 roślin oraz system filtrujący, który 

oczyszcza powietrze w studiu, stację ładowania dla samochodów elektrycznych oraz łąki 

kwietne. Dysponujemy również miejscami przeznaczonymi do relaksu. 

 Siłownia ze ścianką wspinaczkową i trenerem personalnym dostępnym codziennie oraz 

zajęcia z pilatesu. 

 Duży parking dla samochodów, motorów i rowerów. 

 Stacja naprawcza dla rowerów oraz prysznice są dostępne dla każdego pracownika. 

 Brak dress-code’u — cenimy sobie swobodę i ubieramy się w to, co lubimy. 

 Benefity 

 prywatna opieka medyczna 

 owoce 

 spotkania integracyjne 

 siłownia w biurze 

 dyżury lekarza w biurze 

 program emerytalny 

 firmowa biblioteka 

 brak dress code’u 

 kawa / herbata 

 parking dla pracowników 

 inicjatywy dobroczynne 
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