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edukacja umiejętności

Collegium Da Vinci Poznań
2017-2021

Studia I-stopnia (licencjat)
specjalizacja: grafika wydawnicza

Języki obce
Hiszpański - nivel B2 (matura)

Angielski - A2 (studia)

Webdesign
HTML5; CSS3; PHP

Umiejętności miękkie
komunikatywność, umiejętność pracy pod presją, cierpliwość,

samodzielność, kreatywność, elastyczność

Organizacja pracy
Kanban, ITIL, SCRUM, Google drive, Onedrive

ZSK Poznań
2009-2013

Technikum informatyczne
specjalizacja: projektowanie aplikacji webowych

hobby
digital painting, koszykówka, UX/UI,

ekonomia, mechanika kwantowa, la liga

webski.design
/webskidesignBe

+48 784 987 022
biuro@webski.design

Bowiem pomysłowość i kreatywność nieodzownie towarzyszą mi w mojej pracy. Staram 
się by każdy wykonany projekt był nieszablonowy i urzekający.

Skojarzenie ze środowiskiem internetowym także jest właściwe, gdyż zajmuje się
głównie projektowaniem i wdrażaniem stron www oraz wszelkiej maści grafiką na 

potrzeby internetu.



doświadczenie

lip 2020 - obecnie samozatrudnienie

- wdrażanie stron internetowych w oparciu o takie narzędzia jak:
Elementor, WP Bakery, Kadence, Qi, Oxygen
- projektowanie stron internetowych (Adobe Xd)
- projektowanie grafik na potrzeby Google Ads oraz Facebook Ads
- projektowanie grafik na potrzeby internetu:
social media, strony internetowe, mailingi
- projektowanie identyfikacji wizualnej 

lip 2020 - obecnie Startwise

- tworzenie i administracja stronami www opartmi o Wordpress
- poprawki strony pod względem wygody użytkowania,
architektury informacji, responsywności
- integracja z narzędziami Google (ads, analytics, tag manager)
- administracja ekosystemami informatycznymi (trello, mail, slack,
środowisko Microsoft)
- nadzorowanie projektów IT

mar 2019 - lip 2020 IT-Heroes
- wdrażanie stron internetrowych opartych o system Wordpress
+ Woocommerce
- tworzenie grafiki na potrzeby stron internetowych oraz social
media (zdjęcia w tle, grafiki do postów) 

paź 2018 - mar 2019 1Connect - projektowanie stron internetowych w środowisku Adobe
oraz Sketch

kwi 2018 - lip 2018 Mg-media
- tworzenie i administracja stronami www opartmi o Wordpress
- projektowanie identyfikacji wizualnej 
- projektowanie materiałów pod druk (wizytówki, katalogi, ulotki)

gru 2016 - kwi 2018 Internet Plus
- administracja stronami www opartmi o Wordpress
- wykonywanie wskazanych przez dział SEO czynności
optymalizacyjnych na stronach

cze 2015 - lis 2016 PF Logo Express
- przygotowanie grafik pod wydruk:
Flexo, Sublimacja, Tampodruk, Sitodruk, UV, Deboss, Hot stamp,
Doming, Digital transfer, laser YAG.
- obsługa maszyn drukujących: OKI, Mimaki, Spider


