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Młody chłopak zajmujący się na co dzień tworzeniem stron, sportem, a
okazjonalnie również organizacją eventów oraz social mediami. Organizator
imprez. Kochający się rozwijać oraz poznawać nowe osoby. Chciałbym
rozpocząć pracę w firmie, która stawia na innowacyjność, kreatywne i
nietuzinkowe podejście do projektów. Każdy nowy projekt to nowe
wyzwanie wymagające kreatywnego podejścia, zastosowania najnowszych
technologii. W każdym projekcie staram się dawać z siebie ponad 100%
oraz uczyć się i wykorzystywać nowe technologie. Od października
rozpoczynam studia na kierunku Zarządzanie Kreatywne.

Wykształcenie
10.2020 – obecnie
1 mies.

09.2016 – 04.2020
3 lata 8 mies.

Collegium Da Vinci
Kierunek: zarządzanie i marketing
Specjalizacja: Zarządzanie kreatywne - zarządzanie projektami
innowacyjnymi
Poziom wykształcenia: licencjat
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektronik
w Zielonej Górze
Specjalizacja: Technik
Poziom wykształcenia: średnie

Doświadczenie zawodowe
03.2019 – obecnie
1 rok 7 mies.

Web Developer
Idee Sp. z o.o. Zielona Góra
Krótki opis stanowiska:
Strony internetowe, sklepy internetowe, reklamy statyczne i
animowane, skład magazynu, mailingi, aplikacje na iOS

03.2018 – obecnie
2 lata 7 mies.

Web Developer
Biuro Euro-Ekspert

Zielona Góra

Krótki opis stanowiska:
Administracja serwerem, moderacja dwoma portalami opartym
na Wordpress, tworzenie szablonów stron www opartych na
Wordpress, optymalizacja stron pod SEO

10.2017 – 10.2017
1 mies.

Praktykant
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Poznań

Krótki opis stanowiska:
Praktyki podczas PGA 2017

Znajomość języków
angielski: poziom średnio zaawansowany
niemiecki: poziom podstawowy

Umiejętności
Prawo jazdy kat. B HTML CSS PHP MySQL WordPress
Photoshop Corel Bootstrap Joomla! Linux Swift
JavaScript Adobe Animate SEO Google Analytics macOS
Jira InDesign Git SASS WooCommerce

Szkolenia, kursy, certyfikaty
05.2018

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.
Największe osiągnięcie w karierze sportowej to 3 miejsce podczas
64. Halowych Mistrzostw Polski U23. Interesuje się również
esportem, organizacja eventow oraz Social Mediami.
Nowe technologie webowe oraz komputerowe nie są dla mnie
czymś obcym. Staram się na bieżąco śledzić tematy z tym
związane. Wraz z kolegami organizowałem 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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

