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Jestem osobą kreatywną i bez                    
problemu dogaduję sie z innymi, 
bardzo cenię pracę w grupie. 

Lubię tworzyć strony internetowe 
oraz grafikę komputerą ale myślę, 
że odnalazłbym się w każdej pracy 
biurowej związanej z komputerem.

InneInne rzeczy, w których jestem 
dobry:

• zarządzanie społecznościami
• marketing i promocja w sieci
• social media

Moje ulubione narzędzia pracy:

- Adobe Creative Suite
  • Photoshop
 • Dreamweaver
 • Premiere Pro
 • Illustrator
- Microsoft Windows & Office
- WordPress / HTML5 / CSS3
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Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (2008):

W tym miejscu odbywałem praktyki studenckie w dziale promocji,                    
aktualizowałem bazę danych beneficjentów, utworzyłem stronę                               
internetową, pomagałem przy organizacji konferencji i festynów                       
związanych z promocją województwa pomorskiego.

Urząd Gminy Malbork (2009 - 2011):

Zostałem przydzielony do stanowiska ds. promocji gminy, gdzie                              
utworzyłem stronę internetową urzędu oraz na bieżąco                                                
ją aktualizowałem. Projektowałem zaproszenia, dyplomy, plakaty oraz                    
konfigurowałem sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

DodatkowoDodatkowo pełniłem roczne zastępstwo przy stanowisku ds. ewidencji                         
działalności gospodarczej, gdzie wystawiałem zaświadczenia                                    
i aktualizowałem bazę danych przedsiębiorców. Przeprowadziłem 
również migrację bazy danych podmiotów gospodarczych                                       
do ogólnopolskiego Systemu Automatyzacji Gminnej Ewidencji                     
Działalności Gospodarczej. Podczas pracy na tym stanowisku miałem 
bezpośredni kontakt z klientami. Ponadto pełniłem czynny udział                          
w w tworzeniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowania z UE                             
(termomodernizacja budynków szkolnych, punkty przedszkolne dla 
dzieci). Utrzymywałem kontakt telefoniczny z uczestnikami projektów, 
przygotowywałem oraz przeprowadzałem spotkania rekrutacyjne.

Strona dla fanów zespołu Alien Ant Farm z Kalifornii (USA). Od roku 
2005 aktywnie zbierałem materiał poświęcony zespołowi                                      
i umieszczałem go na stronie dla ludzi z całego świata (zdjęcia, klipy, 
ścieżki audio itp.). Obecnie jestem w kontakcie zarówno                                   
z zespołem jak i z menadżerem grupy. Razem staramy się promować 
zespół w Europie. Zarządzam ich oficjalnym fanpagem na Facebooku 
liczącym blisko 240 000 fanów z całego świata oraz profilem                          
na Twitterze - ponad na Twitterze - ponad 11 000 osób obserwujących.

Współpracowałem z wieloma różnymi muzykami i nie tylko.                               
W roku 2008 pracowałem z gitarzystą zespołu Limp Bizkit, Wesem                 
Borlandem, pomagałem również w utworzeniu strony i sklepu zespołu 
Black Light Burns. Obecnie współpracuję także z prywatnymi firmami               
z całego świata takimi jak: salony piękności, restauracje, szkoły i inne.

alienantfans.comAlien Ant Fans

Jest to strona dla graczy. Publikuję na niej artykuły dotyczące gier                  
komputerowych i ich cen, organizuję konkursy i promuję marki firm 
trzecich. Strona jest bardzo popularna - ponad tysiąc unikalnych                        
odwiedzin dziennie z całego świata. Utworzona hobbystycznie w roku 
2008, od roku 2012 jest własnością mojej firmy. Fanpage Facebook 
liczący ponad 4 400 fanów, Twitter blisko 2 500 osób obserwujących, 
grupa Steam licząca blisko 30 000 graczy z całego świata!

steamunpowered.euSteam Unpowered

Moje najlepsze projekty:

W chwili obecnej jestem freelancerem, prowadzę własną działalność 
gospodarczą, zajmuję się aktualizacją oraz tworzeniem stron                                  
internetowych, sprzedażą usług internetowych (domeny, hosting itp.), 
tworzeniem grafiki komputerowej dla reklamy i marketingu w sieci, 
aktywnie promuję różne marki za pośrednictwem social media.

(2012 - obecnie):sumple

MOJE DOSWIADCZENIE
,

EUH-E w Elblągu (2006-2009) 
licencjat, administracja publiczna

LO w Malborku (2003-2006) 
rozszerzony język angielski i geografia

MOJA EDUKACJAWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych            
do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą                
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 
677).


