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Profil zawodowy










Praktyczne wykorzystanie, Adobe Photoshop (CS5, CS6, CC), Flash, Dreamweaver, Corel
Draw, podstawy Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects i Adobe Premiere
Pro, - na platformie PC,
Doświadczenie przy tworzeniu stron opartych o system CMS (Joomla!, Wordpress)
Prowadzenie szkoleń i kursów z budowania i administrowania stron opartych na Joomla.
Doświadczenie w projektowaniu identyfikacji wizualnej firm i marek (logo, wizytówki,
papier firmowy)
Doświadczenie w składzie książek i przygotowania do druku
Doświadczenie w fotomontażu zdjęć
Znajomość platformy do zarządzania projektami Podio (podio.com)
Prowadzenie szkoleń i wykładów z obsługi CMS, kodowania, projektowania stron WWW.

Przebieg praktyki zawodowej
Wrzesień 2015 Becpak Tomasz Becker - grafik
 projekty nadruków na taśmach samoprzylepnych
 firmowe materiały reklamowe
 grafiki dla portali społecznościowych
Wrzesień 2014 Warszawska Szkoła Reklamy - wykładowca (tryb zaoczny)
 ćwiczenia połączone z wykładami z webdeveloping,
Photoshop
Luty 2011 – Listopad 2014

Business Sense Agencja SEM sp. z o. o. sp. k. - webmaster
 Kodowanie stron na podstawie wcześniej przygotowanego
projektu graficznego
 Własne projekty graficzne na podstawie briefu
 Projekty Landing Page
 Banery reklamowe Google
 Wdrażanie systemu zarządzania treścią w istniejące strony
klientów

Grudzień – Styczeń 2010 / 2011
Bumar Sp. z o. o. staż w dziale IT
 Pomoc techniczna dla użytkowników firmy
 Projekt strony na 40 lecie firmy
 Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego
Listopad – Czerwiec 2006/2007
Praktyki i półroczny staż w Vizja Press & IT na stanowisku grafik
 Skład książek naukowych i przygotowywanie do druku
 Poprawki graficzne ilustracji i materiałów na potrzeby DTP
 Projekty graficzne stron WWW na potrzeby firmy oraz ich
cięcie dla programisty
Maj 2006

Praktyki zawodowe w Akademii reklamy i fotografii – praca nad
projektem strony podrozemarzen.pl

Maj 2004

Praktyki zawodowe w firmie PerfectLine w serwisie komputerowym
Praktyki zawodowe w firmie PerfectLine w serwisie komputerowym

Maj 2002

Edukacja
2007 – 2010

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych przy ulicy Pawiej
–
ukończone. Obroniona praca inżynierska (temat: Portal
społecznościowo - publicystyczny z wykorzystaniem systemu CMS
Joomla!).

2004 - 2006

Szkoła Teresy Klingofer na specjalizacji grafika komputerowa
Dyplom technika informatyka o specjalizacji grafika komputerowa na ocenę bardzo dobrą

1999 – 2004

Technikum Elektroniczne nr 3 w Warszawie przy ul. Gen Zajączka
Dyplom Technika Elektronika o specjalizacji systemy i sieci
komputerowe na ocenę dobrą

Języki obce
język angielski
język rosyjski

Dobry
Podstawowy

Zainteresowania
technika komputerowa, turystyka rowerowa, harcerstwo, grafika
komputerowa, MMORPG, projektowanie stron WWW, muzyka,
kultura Japonii, festiwale muzyczne.

Inne
punktualność, uczciwość, pracowitość, dobra praca w zespole, chęć
rozwoju zawodowego oraz umiejętności, prawo jazdy kategorii B
(własny samochód).

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. z 2015r., poz. 2135).

