
 

Junior Customer Success Specialist 
Beesfund.com to największa platforma equity crowdfundingowa w Europie        
środkowo-wschodniej. Naszą pozycję budujemy od 2012 roku, jednak prawdziwy rozkwit          
przyszedł w listopadzie 2018 roku i od tego czasu nasz zespół urósł ponad trzykrotnie. 
 
Drużyna Beesfund to zarówno doświadczeni managerowie jak i ambitne, chcące się rozwijać            
mniej doświadczone osoby. Jeśli nie boisz się ciężko pracować w ciągu dnia i mieć czas na                
swoje życie wieczorem – zapraszamy, dołącz do crowdfundingowej rewolucji!  
 

Stanowisko:  Junior Customer Success Specialist 
Miejsce pracy: Warszawa 
Krótki opis zadań: wsparcie procesów zachodzących pomiędzy Emitentem        
a Beesfundem, budowanie trwałych relacji, pilnowanie terminów oraz dbanie        
o przejrzystość komunikacji.  
 
Oferujemy: 
 

● pracę nad kampaniami crowdfundingowymi ciekawych spółek, 
● poznawanie przedsiębiorców i ich codziennej pracy, 
● wsparcie i dzielenie się wiedzą doświadczonego managera, 
● możliwości rozwoju osobistego w największej platformie equity crowdfundingowej 

w Europie Środkowo-Wschodniej, 
● pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
● elastyczną formę i godziny współpracy 

 
Dołącz do nas: 
 

● jeżeli jesteś osobą bardzo dobrze zorganizowaną, lubisz ludzi i współpracę z nimi, 
● cechuje Cię otwartość na nowe wyzwania i wysoka kultura osobista, 
● interesuje Cię rozwój branży nowoczesnych technologii na rynku finansowym,  
● na bieżąco śledzisz wydarzenia i trendy, jesteś ciekawy/ciekawa świata start-upów 

i nowych technologii 
 

Jakie będą Twoje zadania? 
 

● wsparcie klienta w procesie emisji, 
● nadzorowanie procesu, 
● pro-aktywne podejście do zadań i do klienta, 
● budowanie dobrych relacji. 

 
Jesteś idealnym kandydatem? Aplikuj i dołącz do nas! 
 
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: 
kariera@beesfund.com w tytule e-maila proszę wpisać “Junior Customer Success Specialist”. 

mailto:kariera@beesfund.com


 

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie              
(02-521) przy ul. Rakowieckiej 41/16 w celu realizacji procesu rekrutacji, w której biorę udział. Jestem świadomy,                
że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Zapoznałem/łam            
się z Klauzulą Informacyjną zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę.” 

  

Klauzula informacyjna 
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie (02-521) przy ul.              
Rakowieckiej 41/16 (dalej: „Administrator”). 
Możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem email: dane.osobowe@bessfund.com we wszystkich           
sprawach dotyczących twoich danych osobowych i praw z nimi związanych, które wskazujemy poniżej. 
Celem przetwarzania danych, które podałeś w aplikacji jest realizacja procesu rekrutacji. 
Do realizacji w/w celu potrzebujemy następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data              
urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, numer telefonu, adres e-mail. 
Dane przetwarzamy na podstawie twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.                   
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego              
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) oraz na podstawie            
naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie imienia (imion) i nazwiska, imion               
rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia nie będziemy mogli            
prowadzić procesu rekrutacji z Twoim udziałem. Podanie danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail jest                
dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odrzuceniem twojej aplikacji, lecz w takim przypadku nie               
będziemy mogli skontaktować się z Tobą tymi kanałami np. w celu zaproszenia na spotkanie, podania wyniku                
rekrutacji. 
 


