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Dla naszego klienta, oferującego innowacyjne usługi w branży e-learningu,  

poszukujemy kandydatów na stanowisko 

CRM & Marketing Automation Managera 
Lokalizacja: Warszawa - Śródmieście 

 

Twoje zadania: 
• Zarządzanie zespołem CRM i Marketing Automation, 
• Tworzenie i wdrażanie strategii działań Marketing Automation, 
• Odpowiedzialność za utrzymanie i rozwój funkcjonalności systemu HubSpot (CRM, narzędzia 

marketingowe, sprzedażowe, do obsługi klienta), 
• Monitoring, utrzymanie i rozwój systemów wspierających Działy Sprzedaży i Marketingu oraz 

wymianę danych, 
• Utrzymanie i rozwój złożonego systemu analityki marketingu, 
• Projektowanie i implementacja rozwiązań przy współpracy z Działem Technicznym i Software House, 
• Zarządzanie backlogiem projektów. 

Nasze oczekiwania: 
• Doświadczenie w obszarach digital marketingu i zarządzania systemami do automatycznych wysyłek 

marketingowych (warunek konieczny), 
• Znajomość systemu HubSpot i/lub innych wiodących narzędzi (CRM, automatyzacja marketingu), 
• Doświadczenie w integracji narzędzi marketingowych (np. z wykorzystaniem Zapier) i znajomość 

działania API, w szczególności paneli reklamowych (Google, Facebook i in.), 
• Doświadczenie we wdrażaniu złożonych projektów digital marketingowych – od koncepcji do 

realizacji, 
• Doświadczenie w zaawansowanym wykorzystaniu Google Sheets/Excel i BI (Data Studio, Power BI, 

Tableau lub inne), 
• Doświadczenie i umiejętność prowadzenia projektów w metodologii Agile, 
• Swobodna komunikacja w języku angielskim, 
• Zaawansowane zdolności analityczne, myślenie systemowe, podejście „can do” i umiejętność 

precyzyjnej komunikacji. 
 

Oferujemy: 

• Atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do doświadczenia i oczekiwań kandydata (umowa B2B), 
• Realny wpływ na rozwój marki i możliwość realizacji własnych pomysłów, 
• Pracę z kreatywnym, młodym zespołem, zaangażowanym w rozwój firmy,  
• Elastyczne godziny pracy, 
• Pakiet prywatnej opieki medycznej oraz kartę sportową na preferencyjnych warunkach, 
• Nowoczesną przestrzeń biurową w doskonałej lokalizacji (centrum Warszawy). 

 

Zgłoszenia: rekrutacja@kaleo.pl  

Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Agencję Rekrutacyjną Kaleo, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”  

 


