KAMIL BODZIONY
TEAM LEADER

CEL ZAWODOWY
511 763 923

kamilbodziony@gmail.com

linkedin.com/in/kamilbodziony

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM +10
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe to połączenie moich
dwóch pasji: storytellingu i social mediów. Pozwoliło mi to na
profesjonalne rozwinięcie moich kompetencji w myśl słów Jacka
Walkiewicz „Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje
jakość, a jakość to luksus w życiu”.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
04/2020 09/2018

TEAM LEADER / DDOB
• koordynowanie pracy w zespole Project Managerów
• onboarding nowych pracowników z obszaru realizacji kampanii

(budżet 200 - 500 tys. zł)

• realizacja kluczowych, cross social mediowych kampanii z udziałem

NASTAWIENIE NA CEL

Twórców internetowych

ORGANIZACJA PRACY

• przygotowanie i negocjacje w zakresie umów z Twórcami, praw
autorskich i licencji

JĘZYKI

• tworzenia i kontroli harmonogramów akcji, zarządzanie budżetem,
przygotowanie raportu kampanii i rozliczeń z Twórcami
• wsparcie Działu Strategii w przygotowaniu ofert
• inicjowanie rozwiązań mających na celu poprawę jakości i
optymalizację pracy np. szablonów, formatek, kalkulatorów, dokumentacji

ANGIELSKI

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

08/2018 09/2017

PROJECT MANAGER / DDOB
• kontakt z Klientem w zakresie researchu Twórców, briefingu oraz
akceptacji publikacji, tworzenia i kontroli harmonogramu, monitoringu
realizacji KPI’s, zarządzanie budżetem, przygotowanie raportu kampanii i

WORDPRESS

75 %

PPTX

75 %

EXCEL

50 %

GOOGLE ANALYTICS

50 %

• współpraca z grafikami oraz programistami przy współtworzeniu

MENADŻER REKLAM FB

50 %

dedykowanych Landing Page

SEO

50 %

ZAINTERESOWANIA

rozliczeń z Twórcami
• realizacja kampanii z udziałem influencerów aktywnych na Youtube,
Facebooku, Instagramie, blogach oraz Tik Toku

WYKSZTAŁCENIE
2014 - 2016

ADMINISTRACJA / MAGISTER
Akademia Obrony Narodowej

STORYTELLING
PSYCHOLOGIA BIZNESU
PODRÓŻE ROWEROWE

2008 - 2013

EUROPEISTYKA / LICENCJAT
Akademia Obrony Narodowej

I BACKPACKERSKIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozp orządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

