SŁAWOMIR ZADROŻNY
DANE OSOBOWE:

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
XI.2009 – III.2013 r.

Visual One
stanowisko: właściciel
zakres obowiązków: stała współpraca z agencją eventową, głównie przy tworzeniu
dużych eventów całorocznych typu „road show” o zasięgu ogólnopolskim. Aktywny
udział w ustalaniu założeo i mechaniki danego eventu, przygotowywanie materiałów
graficznych i reklamowych: nadruki na hale namiotowe, billboardy, plansze edukacyjne,
t-shirty dla hostess, siatki wielkoformatowe, reklamy na autobusy, tramwaje, skład pism,
katalogów, wizytówek.

VI.2009 – XII.2011 r.

Politechnika Warszawska
stanowisko: starszy specjalista ds. informatycznych
zakres obowiązków: projektowanie i przygotowywanie wszystkich materiałów
promocyjnych: reklam prasowych, ulotek oraz broszur informacyjnych związanych
z projektem "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", aktualizacja strony WWW
projektu.

XI.2001 – V.2008 r.

Wydawnictwo Software
stanowisko: szef działu DTP
zakres obowiązków: stworzenie od podstaw działu DTP i zarządzanie 6-7 osobowym
zespołem operatorów DTP (skład pism w 7 wersjach językowych). Tworzenie layoutów
i samodzielny skład wielu czasopism m. in.: Gazeta Rachunkowa, Open Office, PHP,
Mandrake 9.0, Linux+ (przeprojektowanie layoutu), Aurox, EGX, PSD, 3DFX i GoMotion.
Przygotowywanie reklam, ulotek ukazujących się zarówno w czasopismach w Polsce jak
i zagranicą. Współpraca z drukarniami. Przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego,
szkolenie nowych pracowników, aby mogli w krótkim czasie samodzielnie wykonywad
powierzone im zadania.

X.1999 – VII.2001 r.

Wydawnictwo Ekonomiczne Bachurski MediaCorp Sp. z o.o.
stanowisko: operator DTP
zakres obowiązków: kierowanie pracą zespołu 4 operatorów DTP; skład i łamanie
Gazety Finansowej oraz kolorowych dodatków (Asekurator, Sztuka Posiadania,
Magazyn Finansisty), skanowanie, korekta barwna zdjęd i diapozytywów, współpraca z
działem marketingu: wykonywanie reklam, ogłoszeo, przygotowanie i sprawdzanie
materiałów do druku.

II.1998 – IX.1999 r.

P.H.U. „MALACHIT” – sklep komputerowy
stanowisko: właściciel
zakres obowiązków: sprzedaż i serwis komputerów, wykonywanie reklam, folderów
reklamowych, ulotek, wizytówek itp.

WYKSZTAŁCENIE:
1996 – 2001 r.

Politechnika Białostocka w Białymstoku
kierunek: Inżynieria Środowiska zaocznie
tytuł: Inżynier Inżynierii Środowiska

1989 – 1994 r.

Zespół Szkół nr 2 w Ełku
kierunek: Budownictwo Ogólne
tytuł: Technik Budownictwa

KURSY I SZKOLENIA
02-14.VII.2014 r.

Akademia WWW w Warszawie
Kurs indywidualny: Webmaster - projektowanie stron internetowych
Czas trwania: 66 godzin zajęd praktycznych
Projektowanie i tworzenie stron internetowych dla urządzeo stacjonarnych i mobilnych.

VIII.2007 – II.2008 r.

MK ODNOVA w Warszawie
Kurs: Zarządzanie zasobami ludzkimi Coaching
Czas trwania: około 64 godzin zajęd praktycznych
Założenia koncepcji behawioralno-poznawczej, asertywnośd, delegowanie zadao,
motywowanie pracowników, wyznaczanie i realizowanie celów, wzmacnianie zespołu.

11-12.X.2007 r.

IT Media w Warszawie
Kurs: Macromedia Flash – techniki zaawansowane
Czas trwania: 14 godzin zajęd praktycznych
Nauka technik optymalizacji, programowania i zasad tworzenia zaawansowanych
efektów graficznych i dźwiękowych w programie Macromedia Flash.

VIII.2005 – VI.2007 r.

EMPIK – szkoła języków obcych w Warszawie
Kurs językowy: angielski

01-29.VII.2004 r.

Akademia WWW w Warszawie
Kurs profilowany: techniki zaawansowane Photoshop, InDesign, Illustrator
Czas trwania: 30 godzin

13-14.IX.2003 r.

Ośrodek Szkoleniowy „PROSFERA" w Krakowie szkolenie zamknięte
Kurs: techniki zaawansowane
Czas trwania: 15 godzin
Photoshop 7, InDesign 2

UMIEJĘTNOŚCI:
Oprogramowanie:

InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat Proffessional, Adobe Premiere Pro, Flash,
After Effects, Dreamweaver, Fireworks, PageMaker, Corel X3, MS Office, Open Office,
Google Sketch UP, Kerkythea, Blender, HTML, CSS.

Prawo Jazdy:

kategoria B od grudnia 2010 r.

Język angielski:

poziom B1

Cechy osobowe:

komunikatywnośd, umiejętnośd pracy w zespole, dokładnośd, umiejętnośd
samodzielnego rozwiązywania problemów, gotowośd do podnoszenia kwalifikacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm..

