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Twój zakres obowiązków 

 Twoja praca będzie polegała na koordynacji działań związanych z realizacją strategii dekarbonizacji 

firmy, 

 nadzorem nad realizacją strategii plastikowej firmy, 

 współpracy z zespołem raportowania w zakresie raportowania środowiskowego, koordynacji procesu 

zbierania danych i obliczeń emisji zakresach 1,2 i 3 Protokołu GHG, 

 współpracy z firmami doradczymi w zakresie monitorowania emisyjności Auchan i budowania 

projektów i procesów na rzecz dekarbonizacji, 

 koordynacji: Polityki leśnej, Polityki w zakresie rybołówstwa i akwakultury, Dobrostanu zwierząt, 

Polityki różnorodności biologicznej, Polityki Plastikowej, 

 opracowywaniu i aktualizacji dokumentów i raportów wewnętrznych dotyczących dekarbonizacji, 

 wsparciu dla współpracowników i dostawców w zakresie dźwigni redukcji emisyjności w łańcuchu 

wartości, 

 monitorowaniu legislacji i trendów w zakresie środowiska i raportowania ESG, 

 współpracy z Działem Szkoleń, Zespołem ds. Reportingu, Działem Komunikacji, Dyrekcją Produktu. 

Nasze wymagania 

 Oczekujemy doświadczenia na podobnym stanowisku (minimum 3 lata), 

 udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów dekarbonizacji, polityk środowiskowych, 

preferowane w firmie o charakterze handlowym, 

 wykształcenia wyższego, mile widziane kierunki: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ESG lub 

pokrewne, 

 dobrego zrozumienia zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi oraz dźwigniami 

dekarbonizacji w 3 zakresach protokołu GHG, 

 umiejętność strategicznego myślenia, zdolności analitycznych, 

 znajomości regulacji polskich i unijnych dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, 

 umiejętności zarządzania projektami, definiowania priorytetów, pracy pod presją czasu, 

 orientacji na poszukiwanie rozwiązań, planowania działań i ich wdrażanie, 

 samodzielności i inicjatywy w działaniu, 

 biegłej znajomość języka angielskiego lub francuskiego w mowie i piśmie. 

To oferujemy 

 rozwój w organizacji, której kultura oparta jest na pasji w obsłudze Klienta i pasji do dobrego jedzenia, 

 zaufanie do podejmowanych przez Ciebie nowych inicjatyw, a także samodzielność oraz realny wpływ 

na realizowane zadania, 
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 możliwość podejmowania działań mających konkretny wpływ na ważne dla nas obszary, jak 

przeciwdziałanie marnowaniu żywności, promocja zdrowego jedzenia oraz zmniejszenie naszego śladu 

węglowego, 

 pakiet opieki medycznej wraz z opieką stomatologiczną (Allianz) i ubezpieczenie na życie (Allianz), 

 7% rabatu na zakupy w Auchan na kartę Skarbonka i 10% na marki własne, 

 szeroki pakiet Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) ZFŚS (karty przedpłacone, karnety 

sportowe (Multisport), możliwość dofinansowania do wypoczynku i posiłków, pożyczki pracownicze na 

preferencyjnych warunkach) 

 rozwój kompetencji miękkich oraz zawodowych (szkolenia stacjonarne, online, webinary, zdalny dostęp 

do platformy e-learningowej), 

 pracę w organizacji działającej zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu (CSR). 

Benefity 
 dofinansowanie zajęć sportowych 

 prywatna opieka medyczna 

 ubezpieczenie na życie 

 możliwość pracy zdalnej 

 zniżki na firmowe produkty i usługi 

 opieka stomatologiczna 

 preferencyjne pożyczki 

 dodatkowe świadczenia socjalne 

 bony żywieniowe 

 karty przedpłacone 

 bony towarowe 

 dofinansowanie wypoczynku 

 paczki świąteczne 

 program rekomendacji pracowników 
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