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Jesteśmy doradcami w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym wynikającym z systemu 

EUETS, zmniejszania emisji CO₂ oraz zmniejszania kosztów zawiązanych z ich emisją. 

Prowadzimy również szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie emisjami, na 

dwóch poziomach – menadżerów średniego szczebla i na poziomie członków zarządów spółek. 
  
Oferujemy m.in.: 
  

      jedną z największych w branży konferencji poświęconą zagadnieniom związanym z 

emisjami CO₂ - Carbon Forward, która co roku przyciąga do Londynu przedstawicieli 

instytucji objętych EU ETS z całej Europy. Cieszy się ona wielką popularnością wśród 

naszych Klientów oraz uznaniem ze strony ekspertów i instytucji rządowych i unijnych. 
  

      indywidualne raporty (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) dla firm w obszarze CO₂ 

- dotyczące zmniejszania emisji, ryzyka i kosztów 

  
      serwis zakupu i sprzedaży uprawnień do emisji CO2, gwarancji pochodzenia energii 

odnawialnej (GO's) oraz projektów offsetowych (VERs) 
  

      coroczne warsztaty w Polsce 
  

Nasza firma jest obecnie oficjalnym doradcą rządowym w dwóch państwach (Korea 

Południowa, Kazachstan) oraz w Kalifornii. Założyciel firmy, Pan Louis Redshaw jest 

zapraszany jako ekspert rynku CO₂ na posiedzenia Komisji d/s środowiska Parlamentu 

Brytyjskiego. 

  
Kompleksowa profesjonalna obsługa, dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta, jest 

wizytówką naszej firmy. 

  

Oczekiwania wobec praktykanta / stażysty 

 

Chcemy zaproponować  kilkumiesięczne zagraniczne praktyki z zakresu przedsiębiorczości i 

zrównoważonego rozwoju, handlu emisjami CO2 oraz marketingu internetowego dla 

studentów polskich uczelni. Wszystko odbywać się ma w ramach programu Erasmus, wyjazd 

na okres 3 do 6 miesięcy (lub dłużej, jeśli to możliwe). 
  

Poniżej przedstawiam pełną ofertę praktyk studenckich (możliwe modyfikacje w zależności 

od opinii, potrzeb i wymogów instytucji akademickich) 

 

 Oferta dla studenta wygląda następująco: 

 

Oferujemy: 
- praktykę zawodową w renomowanej firmie specjalizującej się w zarządzaniu ryzykiem 

finansowym związanym z emisjami CO2 w Londynie 

- pełne szkolenie w zakresie wykonywanych obowiązków, 

- pracę w młodym, dynamicznym zespole, 

- zaświadczenie o odbyciu praktyk i referencje, 

- elastyczne godziny praktyk 

https://www.carbon-forward.com/


Praktyka może prowadzić do oferty pracy w zależności od powodzenia praktyki. 

 

Wymagania: 
- język angielski w stopniu dobrym zarówno w mowie jak i piśmie, 

- łatwość w redagowaniu tekstów 
- umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów 

- pomysłowość i kreatywność, 

- dobra znajomość obsługi  MS Office oraz portali społecznościowych  

(Linkedin, Twitter, Google+), 

- komunikatywność i pewność siebie, 

- dobra organizacja pracy (praktykant będzie musiał m. in. wykazać się samodzielnością w 

zakresie znalezienia zakwaterowania) 

- brak obaw przed wystąpieniami publicznymi. 

 

Zakres praktyk: 
Obowiązkowo: 

 

- asystowanie przy badaniach rynkowych i analizie danych 
- podstawy analizy rynku uprawnień do emisji CO2 
- asystowanie w przygotowywaniu raportów i prezentacji multimedialnych na potrzeby 

kontaktów handlowych 
  

Możliwe projekty w zależności od kompetencji i zainteresowań praktykanta: 
  

Conference Coordinator Trainee 
- udział w przygotowaniach do wiodącej konferencji branżowej Carbon Forward 
- tworzenie i zarządzanie bazą danych 
- wsparcie dla organizatorów wydarzenia w dniach konferencji 

- asystowanie w przygotowaniu materiałów marketingowych i relacji z konferencji 

  
  

Marketing Trainee 
- tworzenie kampanii marketingowych 

- wykonywanie wywiadów, badania rynkowe dot. Wielkiej Brytanii i UE, 

- zasady zarządzania informacją w mediach społecznościowych, 

- przygotowywanie materiałów marketingowych - zasady poprawnej  

komunikacji, 

- tłumaczenie angielskich tekstów prasowych, 

- zagadnienia związane z szukaniem, znajdowaniem informacji niezbędnych  

do sporządzania planów marketingowych, 

  
  

Online Marketing Trainee 
- pisanie tekstów optymalnie przygotowanych pod katem wyszukiwarki  

Google,                                                                                                                                          

                                                                  - systemy zarządzania treścią typu wordpress, 

- pomiar postępów w działaniach SEO, monitorowanie zysków z  

optymalizacji, 

- wykorzystywanie potencjału grafiki i filmów na stronach, 

- poznawanie metod optymalizacji, 



- pozycjonowanie stron internetowych, 

- pozyskanie informacji na temat wszystkich istotnych metod pozyskiwania  

odnośników do stron, 

- linkowanie oraz sposoby szybkiego i bezpiecznego podnoszenia pozycji  

swojej strony. 
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