DOŚWIADCZENIE

STANISŁAW
TOBOLEWSKI

2020/
obecnie

Drukarnia KURCEWICZ
Obsługa klientów, projektowanie graﬁczne na potrzeby druku (DTP),
kontrola oraz korekta plików klientów przed drukiem, tworzenie plików
na potrzeby cięcia na ploterach (SUMMA, ZUND) oraz graweru (TROTEC).

2020

Sklepy Internetowe KOKA
Projektowanie graﬁk na potrzeby sklepów internetowych (zaproszenia,
kartki okazjonalne, kubki, koszulki, etykiety, pudełka, itp.). Tworzenie
wizualizacji produktów. Przygotowanie plików do druku, obsługa
drukarek, prasy sublimacyjnej, druk zaakceptowanych projektów.

2019/
2020

GRAF-MAX Drukarnia wielkoformatowa
Przygotowanie do druku graﬁk stoisk targowych(folie, banery,
blackback, samba, frontlit). Weryﬁkacja oraz korekta plików przesłanych
do druku (DTP). Przygotowanie plików do obróbki na ploterach SUMMA
oraz frezarce. Praca na pracowni (introligatorni) przy wykańczaniu
i obróbce gotowych produktów, docinanie folii, obsługa plotera Summa
montaż rollupów, itp.

2013/
2019

Arłamów S.A.
Projektowanie graﬁczne dla klienta indywidualnego oraz biznesowego
oraz kodowanie i wysyłka newsletterów. Prowadzenie kampanii
promocyjnych, zarządzanie bazą mailingową.
Projektowanie na potrzeby marketingu 360 stopni - tworzenie spójnych
graﬁk reklamowych na potrzeby działań promocyjnych działu
marketingu. Tworzenie banerów reklamowych na potrzeby reklamy
online - Facebook, kampanie Google Adwords, banery na stronę WWW.
Projektowanie na potrzeby druku - ulotki, katalogi informacyjne, torby
i teczki reklamowe. Projektowanie graﬁk na potrzeby reklamy w prasie.
Reklama wielkoformatowa - tablice dojazdowe, reklamowe, telebimy LED.
Rozwój ﬁrmowej identyﬁkacji wizualnej - tworzenie nowych logotypów
(SPA, MED SPA, Arłamów Golf Club). Opracowywanie wszelkich
materiałów promocyjnych oraz codziennego użytku na potrzeby hotelu
(karty pobytu, meldunkowe, pakiety pobytowe menu dla restauracji,
wstawki do pokoi, wszelkie druki dla recepcji, działu housekeeping’u,
SPA, hali sportowej, pola golfowego, karczm, plakaty i bilety na koncerty).
Tworzenie animacji informacyjno-reklamowych na potrzeby telewizji
hotelowej (promocje, reklamy, agendy pobytowe, animacje tematyczne).
Współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi, klientami oraz
podwykonawcami, zamawianie wydruków oraz materiałów reklamowych.

2012/
2013

Urząd Gminy w Olszanicy
Digitalizacja aktów prawnych (uchwały) - konwersja do formaty XML
Prace projektowe nad nowym layoutem strony WWW Urzędu Gminy
(w oparciu o system CMS Wordpress), Serwis sprzętu komputerowego
oraz peryferyjnego (usuwanie usterek sprzętowych oraz programowych),

2011

KRONOSPAN Mielec
Projektowanie graﬁk na potrzeby reklamy i promocji działu Strefy Płyt,
skład miesięcznika “Strefa Płyt”, tworzenie reklam ﬂash na potrzeby
reklamy on-line, aktualizacja treści na stronie WWW oraz prace nad
nowym szablonem WWW.

MGR

GRAFIK KOMPUTEROWY

O MNIE
Wyróżniam się wysoką motywacją
i zapałem do pracy, chęcią ciągłego
rozwoju i zdobywania nowych
umiejętności oraz wiedzy.
Pracuję obowiązkowo
i systematycznie, sprawdzam się
zarówno w sytuacjach
wymagających indywidualnego
wysiłku, jak i w pracy zespołowej.

KONTAKT
(+48) 722 370 767
stanislaw.tobolewski@gmail.com
www.brave-art.pl

JĘZYKI OBCE
angielski: dobry, głównie techniczny

CECHY
umiejętność rozwiązywania problemów,
samodzielność, logiczne myślenie,
umiejętność pracy w zespole,
chęć do rozwoju osobistego,
zdolności manualne.

WYKSZTAŁCENIE
2010

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Informatyka i ekonometria, Graﬁka i animacja komputerowa
Uczestnik/prowadzący koło naukowe graﬁki i animacji komputerowej

KURSY
ZAINTERESOWANIA
podróże, motocykle, fotograﬁa,
majsterkowanie, mechanika samochodowa,
czytanie książek, przyswajanie wiedzy.

INNE
ulubiona czcionka: Montserrat / Lato
nie lubię monotonii

2021
2020
2010

UX & UI – sztuka użytecznego projektowania
Photoshop w biznesie i marketingu.
IUPUI - Indiana University-Purdue University Indianapolis
“Według światowych rankingów Purdue University jest najlepszym amerykańskim uniwersytetem
kształcącym w zakresie graﬁki komputerowej.”

2010
2010

TELC B1 - The European Language Certiﬁcates English B1
TELC BUSINESS B1

UMIEJĘTNOŚCI
Obsługa Pakietu Adobe: Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver,
Obsługa programów: Corel DRAW, 3ds max, MS Ofﬁce, Wordpress, BricsCAD.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

