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Social Media & Video Specialist 

 

Urodziłeś się z komórką w ręku, rozumiesz sport, a wymyślenie angażującego posta na Facebooka czy 

Instagrama to dla Ciebie „a piece of cake”? Jeśli do tego potrafisz przygotować prostą grafikę na potrzeby 

mediów społecznościowych i lubisz tworzyć content video, to znaczy, że właśnie Ciebie szukamy! 

 

Stanowisko:  Social Media & Video Specialist 

Miejsce pracy: Warszawa/Janki 

Czas pracy:   pełny etat 

Rodzaj umowy: umowa o pracę lub umowa B2B 

 

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy: 

• prowadzenia skutecznych działań marketingowych w obszarze Social Media (Facebook, Instagram, 

YouTube); 

• planowania i tworzenia contentu w mediach społecznościowych, realizującego cele zasięgowe, 

wizerunkowe i sprzedażowe; 

• efektywnego wykorzystania budżetu na działania płatne w mediach społecznościowych; 

• tworzenia kreatywnych i angażujących materiałów video, publikowanych w kanałach Social Media; 

• aktywnego udziału w kreowaniu strategii marketingowych projektów w ramach kilkuosobowego 

zespołu marketingowego; 

• budowania i angażowania społeczności, tworzenia interakcji; 

• efektywnej współpracy z blogerami i influencerami; 

• analizy i raportowania prowadzonych działań. 

 

Wymagamy: 

• doświadczenia w prowadzeniu kanałów i tworzeniu contentu w Social Media; 

• podstawowej znajomości programów graficznych; 

• podstawowych umiejętności z zakresu nagrania i montażu materiałów video; 

• kreatywności i inicjatywy w działaniu; 

• umiejętności pracy w zespole; 

• znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym; 
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• posiadania prawa jazdy kat. B; 

• umiejętności analizy efektywności prowadzonych działań; 

• znajomość rynku i społeczności biegowej/kolarskiej/triathlonowej w Polsce będzie dodatkowym 

atutem. 

 

Jako nasz przyszły pracownik, możesz liczyć na: 

• pracę w dynamicznym zespole i rozwijającej się firmie z bardzo dużymi perspektywami rozwoju w 

najbliższych miesiącach i latach; 

• stale nowe wyzwania i doświadczenia zawodowe; 

• pracę przy ciekawych, międzynarodowych eventach sportowych, jak Enea IRONMAN 70.3 Gdynia czy 

World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020. 

 

Warunki: 

Oferujemy wynagrodzenie miesięczne z przedziału: 3000 zł – 5000 zł netto w zależności od doświadczenia i 

formy zatrudnienia, plus premie kwartalne. Weekendowe dni eventowe dodatkowo płatne. 

 


