
 

Social Media Manager  

(Facebook Ads) 
Beesfund.com to największa platforma equity crowdfundingowa w Europie        
środkowo-wschodniej. Pomagamy zarówno start-upom jak i rozwiniętym firmom w         
pozyskiwaniu kapitału od społeczności inwestorów. Jesteśmy jednym z najszybciej         
rozwijających się Fintechów w Polsce. Nasz zespół składa się z młodych, energicznych            
osób, które chcą kreować przyszłość globalnego sektora inwestycyjnego. Dołącz do          
crowdfundingowej rewolucji!  
 
Stanowisko: Social Media Manager 
Miejsce pracy: Warszawa 
Krótki opis zadań: Prowadzenie kampanii Facebook Ads 
 
Jako lider na polskim rynku oferujemy: 
 

● pracę nad ciekawymi projektami, 
● pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
● pracę nad kampaniami crowdfundingowymi najbardziej innowacyjnych spółek, 
● możliwości rozwoju w największej platformie equity crowdfundingowej w Europie, 

Środkowo-Wschodniej, 
● stałe podnoszenie kompetencji, 
● elastyczną formę i godziny współpracy. 

 
Kogo poszukujemy? 
 

● jesteś kreatywny, pomysłowy i cechuje Cię otwartość na nowe wyzwania, 
posiadasz min. 2 lata doświadczenia w płatnych kampaniach w social mediach na 
Facebook Ads, 

● umiesz samodzielnie przygotować, zaplanować, przeprowadzić i ocenić efektywność 
strategii w Facebook Ads, 

● możesz pochwalić się szerokim portfolio swoich osiągnięć i klientów, 
● potrafisz pracować z liczbami i analizować dane, 
● znasz narzędzia analityczne i prezentacyjne (m.in. Google Analytics), 
● na bieżąco śledzisz trendy w social mediach, 
● potrafisz efektywnie organizować swoją pracę, 
● doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads, Linkedin – będzie dodatkowym 

atutem. 
 

Jakie będą Twoje zadania? 
 

● prowadzenie płatnych kampanii na Facebooku (Facebook Ads), 
● współudział w tworzeniu strategii wielu marek, 
● kreowanie angażujących treści reklamowych dla kampanii, 
● monitorowanie i analizowanie skuteczności prowadzonych kampanii. 



 

Brzmi jak oferta idealnie do Ciebie? Aplikuj! 
 
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail: kariera@beesfund.com             
wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na               
aplikowane przeze mnie stanowisko” w tytule e-maila proszę wpisać “Social Media Manager”. 
 
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. 
 


