
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).
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KONTAKT

DOŚWIADCZENIE

O MNIE

Windows / MAC OS

ŚRODOWISKO PRACY

angielski: dobry, głównie techniczny 

JĘZYKI OBCE

to się dowiem

JEŚLI CZEGOŚ NIE WIEM ?

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.

Posiadam zdolność rozwiązywania 
problemów poprzez logiczne 

myślenie i pomysłowość. 

WYKSZTAŁCENIE

KURSY I CERTYFIKATY

UMIEJĘTNOŚCI

2010  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie   
  Informatyka i ekonometria (Grafika i animacja komputerowa)
  Uczestnik/prowadzący koło naukowe grafiki i animacji komputerowej

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

2021  Kurs JAVA dla średnio zaawansowanych
2021  Kurs JAVA dla początkujących
2021  UX & UI – sztuka użytecznego projektowania
2020  Photoshop w biznesie i marketingu.
2010  IUPUI - Indiana University-Purdue University Indianapolis  
  “Według światowych rankingów Purdue University jest najlepszym amerykańskim uniwersytetem 

  kształcącym w zakresie grafiki komputerowej.”

2010  TELC B1 - The European Language Certificates English B1
2010  TELC BUSINESS B1

podróżemotocyklowe, fotografia, rysunek,  
majsterkowanie, mechanika samochodowa,

czytanie książek, przyswajanie wiedzy.

ZAINTERESOWANIA

ulubione czcionki: Montserrat / Great Vibes
nie lubię: monotonii

INNE

2022 / obecnie MAX-REKLAMA
  Grafik kreatywny / DTP 
  + (Automatyzacja tworzenia oraz rozkładu powtarzalnych użytków na arkuszu drukarskim 
       - znaczne przyśpieszenie pracy
       Wprowadzenie alfabetycznej struktury katalogu klientów - ułatwienie wyszukiwania projektów)
  Projektowanie grafik na potrzeby oklejania samochodów,  
  projektowanie i skład do druku - DTP 

2020 / 2022 Drukarnia KURCEWICZ
  Grafik kreatywny / DTP
  + (Automatyzacja tworzenia oraz rozkładu powtażalnych użytków na arkuszu drukarskim 
       - znaczne przyśpieszenie pracy
      Nauka obsługi Bricscad w celu realizacji jednego zlecenia - pozyskanie dla firmy dużego stałego klienta 
      (PKP Energetyka).

  Obsługa klientów, projektowanie graficzne na potrzeby reklamy i promocji, 
  kontrola oraz korekta plików przed drukiem, skład do druku (DTP).

2020  Sklepy Internetowe KOKA
  Grafik kreatywny
   + (Naprawa i ulepszenie wycinarki do zawieszek - ułatwienie i przyśpieszenie pracy na pracowni).
  Projektowanie grafik na potrzeby sklepów internetowych, tworzenie 
  wizualizacji produktów (branża weselna). 

2019 / 2020 GRAF-MAX Drukarnia wielkoformatowa
  Grafik DTP
  Weryfikacja, korekta oraz przygotowanie do druku projektów stoisk targowych 
  i wystawienniczych przesłanych przez klientów (DTP).

2013 / 2019 Arłamów S.A.
  + (Projekt ‘podium’ pod POS’y - przyśpieszenie i ułatwienie procesu instalacji i transportu sprzętu 
       sprzedażowego do punktów gastronomicznych). Stworzenie aplikacji dotykowego info kiosku (C++).
       Próba wprowadzenia wirtualnych spacerów po salach konferencyjnych (Unity 3D)  
  Grafik komputerowy
  Współtworzenie marki jednego z największych hoteli w Polsce.
  Projekty graficzne (na podstawie KV i księgi znaku) dla klientów indywidualnych 
  oraz biznesowych. Kodowanie i wysyłanie (SARE) newsletterów. 
  Projektowanie na potrzeby kampanii 360 stopni - tworzenie grafik reklamowych 
  na potrzeby akcji promocyjnych działu marketingu. Tworzenie banerów 
  reklamowych online - Facebook, kampanie Google Adwords.
  Projektowanie grafiki na potrzeby druku oraz reklamy w prasie 
  Rozwój identyfikacji wizualnej firmy. Opracowanie materiałów promocyjnych
  oraz „codziennego użytku” dla hotelu.
  Specjalista IT / BMS
  Praca w oparciu o system helpdesk Axence nVision, serwis komputerów, 
  obsługa systemów hotelowych - Fidelio, Intea, iLumio (IP TV) administracja 
  i obsługa systemu BioSys (kontrola czasu pracy). Serwis, rozbudowa i konfiguracja 
  infrastruktury sieciowej hotelu (sprzęt AVAYA). Obsługa system BMS 
  (inteligentny system zarządzania budynkiem) ORCA Delta Controls. 
  Zarządzanie oraz podstawy serwisu klimatyzacji na terenie całego obiektu.
  Obsługa konferencji oraz imprez (sprzęt IT, nagłośnienie, oświetlenie).  

2012 / 2013 Urząd Gminy w Olszanicy (staż)
  Prace projektowe nad nowym layoutem strony WWW Urzędu Gminy 
  (w oparciu o system CMS Wordpress), Serwis sprzętu komputerowego.

2011  KRONOSPAN Mielec
  Projektowanie grafik na potrzeby reklamy i promocji działu Strefy Płyt, 
  aktualizacja strony WWW.


