DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
od 01 wrzesienia 2011
Freelancer
Własna działalność

współpraca z klientami z kraju oraz Unii Europejskiej i aktywne pozyskiwanie nowych

tworzenie identyfikacji wizualnej od logo do oznakowania pojazdów firmowych

projektowanie materiałów promocyjnych oraz informacyjnych jak np. ulotki, wizytówki,
broszury, teczki, banery, systemy wystawiennicze

wykonywanie stron www, grafiki webowej, banerów oraz różnych symboli graficznych
na potrzeby serwisów internetowych

obróbka cyfrowa zdjęć - retusze, szparowanie, fotomontaże, kolaże

tworzenie nietypowej grafiki wektorowej - rysunki, mapy, schematy

wykonywanie druku offsetowego, cyfrowego i wielkoformatowego przy współpracy
z drukarniami na najnowszych urządzeniach drukarskich

01 lipiec 2011 - 31 sierpień 2011

Krzysztof

Freelancer - umowa zlecenie
Przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz informacyjnych m.in. dla:
Cartridge World S.A., Hardware Storm, Studio reklamy FOKUS, Koncept Dorota Sarlej,
Ambert, Ptak Reklamy, Eko-Domo Sp. z o.o., Lukaaa Images, Wojewódzkie Centrum
Onkologii w Gdańsku i wielu innych

01 listopada 2010 − 30 czerwca 2011

grafik komputerowy
KONTAKT
+48 600 198 414
piotrowski@grafik.gda.pl
https://grafik.gda.pl
/piotrowski.grafik
/piotrowskigrafikgda
Gdańsk Chełm

UMIEJĘTNOŚCI

Biegła znajomość programów
Corel Draw, Adobe Photoshop

Znajomość pracy w środowiku
Windows oraz Mac OS

Znajomość platformy Wordpress
oraz HTML i CSS

ZNAJOMOŚĆ
PROGRAMÓW
Corel Draw X4, X7

„Galeria Admar”, Gdańsk
grafik

projektowanie reklam zewnętrznych, banerów, plakatów, folderów, ulotek, wizytówek itp.

przygotowywanie plików do druku cyfrowego, wielkoformatowego, offsetowego

kontakt z drukarniami, dostawcami materiałów reklamowych

przygotowywanie graficzne ofert firmy Admar

obsługa następujących urządzeń: ploter ekosolwentowy, napinacze do oprawiania
obrazów, urządzenie do pakowania

01 luty 2010 − 31 październik 2010
„Gryf Centrum Graficzne”, Gdańsk
kierownik pracowni reklam / grafik

kontakt z drukarniami, agencjami reklamowymi, dostawcami materiałów reklamowych

obsługa klientów, przyjmowanie zleceń

kierowanie dwuosobowym zespołem

tworzenie projektów graficznych

przygotowywanie i realizacja materiałów reklamowych

przygotowywanie plików do druku

obsługa lasera grawerująco − tnącego

25 lipiec 2005 − 31 październik 2009
„ADLON”, Gdańsk (wcześniejsza nazwa „Akwilon - Reklama”)
grafik / kierownik działu graficznego − od 1 stycznia 2008 r.

rekrutacja nowych pracowników do działu graficznego oraz nadzór nad zleceniami
wykonywanymi przez innych grafików

pozostały zakres obowiązków bez zmian grafik

projektowanie reklam zewnętrznych, banerów, plakatów, folderów, ulotek, wizytówek itp.

przygotowywanie plików do druku cyfrowego, wielkoformatowego, offsetowego,
sitodruku

tworzenie plików postscriptowych do naświetleń

przygotowywanie plików do cięcia na ploterze w programie Corel Draw

rozmowa z klientami, przyjmowanie zleceń

współtworzenie wizerunku firmy

stworzenie, modernizacja i administracja strony firmowej www.adlon.pl

wrzesień 1998 − czerwiec 2001
Adobe Photoshop

Drukarnia „Misiuro”, Gdańsk
składacz komputerowy − praktyka zawodowa
szkolenie umiejętności posługiwania się programami graficznymi

INNE

ZAINTERESOWANIA
grafika komputerowa;
literatura fantasy; gra na bębnach;
kolekcjonerskie gry karciane;

marzec 2004 - wyróżnienie "Tymbark Team" za jedną z najlepszych prywatnych
stron o sokach owocowych Tymbar - www.tymbark-fan.xx.pl
2002 - 2005 - Współpraca przy realizacji materiałów promocyjnych m.in. z:
Agencją reklamową Grafin, firmą Flora Lex, Fundacją Wspierania Rodzin Przystań,
Przedszkolem Tęczowy Ogródek, Przychodnią Jaskółka, firmą Radwan,
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gdyni

WYKSZTAŁCENIE
wrzesień 2001 − czerwiec 2004
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).”

Technikum Poligraficzne dla Dorosłych w Gdańsku
Centrum Kształcenia Ustawicznego

wrzesień 1998 − czerwiec 2001
Zespół Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących
im. Jana Heweliusza w Gdańsku
Zawód: Introligator; Specjalizacja: Składacz komputerowy

