
CV DOMINIK
KOWALSKI

E-mail: dominik@dkowalski.pl
Telefon: 511 589 465

Data urodzenia: 30.07.2000
Miejscowość: Zielona Góra

Młody chłopak zajmujący się organizacją eventów, tworzeniem stron, administracją serwerów oraz social mediami.
Organizator imprez. Kochający się rozwijać oraz poznawać nowe osoby. Czasem zdarza się tworzyć coś dla siebie i od
siebie, ale głównie pracuję dla kogoś.

UMIEJĘTNOŚCI

Prawo jazdy kat. B / HTML / CSS / PHP / MySQL / WordPress /
Photoshop / Corel / Bootstrap / Joomla! / Linux / Swift / SaaS /
JavaScript / Adobe Animate

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Web Developer
Idee Sp. z o.o. / Zielona Góra

Web Developer
Biuro Euro-Ekspert / Zielona Góra

Krótki opis stanowiska:
Administracja serwerem, moderacja portalem opartym na Wordpress,
tworzenie stron www opartych na Wordpress, HTML

Praktykant
Międzynarodowe Targi Poznańskie / Poznań

Krótki opis stanowiska:
Praktyki podczas PGA 2017

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

angielski: poziom średnio zaawansowany
niemiecki: poziom podstawowy

/ 10 mies. /

/ 1 rok 10 mies. /

/ 1 mies. /

03.2019 – obecnie

03.2018 – obecnie

10.2017 – 10.2017



WYKSZTAŁCENIE

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektronik w Zielonej
Górze
Kierunek: informatyka
Specjalizacja: Technik
Poziom wykształcenia: średnie

SZKOLENIA, KURSY, CERTYFIKATY

Grafika komputerowa
Organizator: PPHU REMAD

ZAINTERESOWANIA

Na co dzień interesuję się sportem, głównie lekkąatletyka. Trenuje skok
wzwyż na poziomie zawodowym. Regularnie startuje na zawodach lokalnych
jak i mistrzostwach Polski. Interesuje się również esportem i organizacja
eventow. Wraz z kolegami zorganizowałem turniej CS:GO w szkole, a
aktualnie pomagam firmie TME w organizacji jednych z największych
eventow z muzyka trance/klubową w Polsce i w Europie.

LINKI

Moje portfolio
https://dkowalski.pl

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV
(moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu
rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

/ 3 lata 4 mies. /
09.2016 – obecnie

05.2018


