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DOŚWIADCZENIE
07,2015 / obecnie

BIBLIOTEKA NARODOWA W WARSZAWIE / Kataloger
aktualizowanie bazy książek: modyfikacja rekordów bibliograficznych, tworzenie rekordów wzorcowych

06.2005 / obecnie

FREELANCE / Grafik komputerowy
projektowanie i wdrażanie stron www / projektowanie identyfikacji wizualnej / tworzenie i przygotowanie
projektów do druku / tworzenie projektów nadruków na ubrania / projektowanie ubrań

12.2014 / 04.2015

PORTAL POLSKABIEGA.PL (AGORA S.A.) / Redaktor portalu internetowego
praca nad rozwojem serwisu / redagowanie tekstów na serwisie, artykułów do Gazety Wyborczej oraz
Metro / praca przy projektach komercyjnych (ORLEN, PGE) / realizacja materiałów autorskich (testy,
materiały video) / kreacja wizerunku portalu w social mediach

07.2012 / 10.2014

CENTRUM BIEGOWE ERGO / Doradca klienta detalicznego
doradztwo klientom / kreacja wizerunku firmy w Internecie / zarządzanie marketingiem firmy
/ zarządzanie dostawami / obsługa klienta oraz realizacja zamówień w e-sklepie

01.2007 / 01.2013

4P RESEARCH MIX SP. Z O.O. / Wprowadzacz danych
wprowadzanie danych / pomoc przy realizacji badań rynku

03.2012 / 07.2012

DB CONSULTING SP. Z O.O. / Pracownik biura
prace biurowe / opieka i konserwacja sprzętu IT w firmie / kreacja wizerunku firmy w Internecie
/ zarządzanie bazą danych klientów

EDUKACJA
03.2013 / 07.2014

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
Studia magisterskie - Kierunek Informatyka - Specjalność: Systemy informatyczne

10.2009 / 02.2013

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
Studia inżynierskie - Kierunek Informatyka - Specjalność: Informatyczne systemy zarządzania

09.2006 / 06.2009

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 78 IM. MARII PAWLIKOWSKIEJ- JASNORZEWSKIEJ
Profil: matematyczno-informatyczny
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KREATYWNOŚĆ

PIŁKA NOŻNA

LEKKIE PIÓRO

PUNKTUALNOŚĆ

MAJSTERKOWANIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

