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O SOBIE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Grafik komputerowy, animator z ponad 10-letnim doświadczeniem.
Zacząłem naukę we własnym zakresie, następnie ukończyłem studia
z grafiki komputerowej. Zostałem grafikiem w dużej europejskiej
firmie AXA Insurance. Pracowałem tam dla takich klientów jak:
Mark&Spencer, TUI, TSB, British Gas, Countrywide.

Freelancer Graphic Designer, Polska
(Lipiec 2019 – aktualnie)
■ Współpraca z firmą Abisal - retusz zdjęc produktowych (manualne
usuwanie tła, usuwanie wystających elementów, wygładzanie
nierówności, usuwanie/podmiana logotypów na ubraniach/
przedmiotach, retusz skóry modela/modelki, usuwanie większego
kurzu /rys/odpryskow, korekcja kolorów/kontrastu, fotomontaże
■ Tworzenie stron internetowych opartych na WordPress
■ Projektowanie ulotek, plakatow, przygotowanie do druku

W Grupie Vapouriz byłem integralną częścią zespołu Digital Marketing
i e-Commerce. Byłem odpowiedzialny za kreatywną wizualizację
i projektowanie strony internetowej, za tworzenie materiałów
marketingowych. Projektując skupiam się przede wszystkim na tym, co
wybrana grupa docelowa chce zobaczyć, przeczytać i co przekona ją do
zakupu. Dbam o szczegóły, co jest jedną z najważniejszych cech
w pracy projektanta graficznego. Swoimi projektami przyciągam uwagę
klienta na dłużej niż tylko krótki rzut oka.
Jako grafik w AXA, byłem zaangażowany w kampanie marketingowe
‘AXA Roadsafe Schools’ – zwycięzca najlepszej kampanii w interesie
publicznym — inicjatywa PR.
W Swiftcover byłem zaangażowany w kampanię #Swiftgigs. To była
podróż po Wielkiej Brytanii, gdzie świetni komicy, w tym Chris Ramsey
prezentowali markę Swiftcover.

UMIEJĘTNOŚCI
Grafika 2D: Adobe Creative Cloud (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe InDesign, Adobe Image Ready, Adobe Elements, Adobe Animate
(Flash), Adobe Acrobat Pro) Corel Draw
Grafika 3D: 3D Studio Max, Cinema 4D, Z-brush, Poser
Video/animacja/post-produkcja: Adobe CC - Adobe After Effects,
Adobe Premiere, Adobe Edge Animate
Kodowanie obsluga CMS: HTML5 & CSS3, praca na framework
(Bootstrap), WordPress, Magento, praca w Adobe Dreamweaver oraz
Notepad ++, HTML5 animacje - Adobe Edge Animate
Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS Powerpoint
Środowiska pracy: Windows 7/10/Mac OS.
Inne: Dogłębna znajomość komponentów komputerowych oraz
kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze urządzeń cyfrowych (aparaty
cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, kamery wideo)
Prawo jazdy: Kategoria B od 2004

Senior Graphic Designer, The Vapouriz Group, Guildford,
Wielka Brytania
(Październik 2017 – Czerwiec 2019)
Obowiązki obejmowały materiały e-Commerce oraz marketingowe:
Social media, web design, e-maile do klientów, banery, broszury, ulotki,
plakaty, stoiska handlowe, animacje, materiały do punktów sprzedaży.
■ Bezpośrednia współpraca z managerem e-Commerce i
kierownikiem marketingu
■ UI/UX design
■ Szkolenie kolegów z grupy Junior/Midweight
■ Projektowanie zasobów zarówno dla marketingu B2C, jak i B2B:
online i offIine
■ Zarządzanie zadaniami i dotrzymywanie napiętych terminów
■ Projektowanie makiet i prototypów stron internetowych
■ Stylizacja sesji zdjęciowych produktów, retuszowanie i ulepszanie
zdjęć na potrzeby sklepu internetowego
■ Współpraca z innymi działami firmy
■ Zarządzanie zapleczem sklepu w Magento i WordPress
■ Kodowanie projektów w HTML + CSS
Digital Graphic Designer, AXA Insurance & Swiftcover, Cobham,
Wielka Brytania
(Styczeń 2013 – Kwiecień 2017)
■ Współpraca z kluczowymi partnerami strategicznymi, w tym British
Gas, M&S, TUI, TSB, Lloyds, Nationwide, Countrywide
■ Bliska współpraca z działami marketingu, programistami, Social
Media oraz PR
■ Nagrywanie wideo, edycja, rendering
■ Tworzenie animacji wideo w stylu ilustracyjnym
■ Projektowanie materiałów cyfrowych i drukowanych, w tym
logotypów, responsywnych e-maili, banerów, stron internetowych,
ulotek, plakatów, broszur, raportów,

■
■

infografiki, dokumentów dotyczących zasad, reklam w mediach
społecznościowych, koszulek
Wykonywanie zdjęć na imprezach promocyjnych
Pomaganie i nauka Junior Designer w codziennych zadaniach

Graphic Designer & Fotograf, Spirit Footwear Ltd, Aldershot,
Wielka Brytania
(Kwiecień 2012 – Styczeń 2013)
■ Stylizacja sesji zdjęciowych produktów
■ Retuszowanie i ulepszanie zdjęć na potrzeby e-Commerce
■ Przeprojektowanie systemu online w celu zwiększenia sprzedaży
■ Projektowanie reklam dla czasopism More, Now, Look
■ Projektowanie i kodowanie cotygodniowego biuletynu e-mail
■ Projektowanie banerów i reklam na stronie głównej
Freelancer Graphic Designer, Wielka Brytania
(Grudzień 2011 – Kwiecień 2014)
■ Tworzenie animacji logo, zwiastuna filmu i plakatu dla SpeedFilms
■ Produkcja strony internetowej dla restauracji AshukaTandoori
■ (www.ashukatandoori.co.uk)
■ Projektowanie plakatów reklamowych dla Salonu PięknośWci
■ Projektowanie stron, logo, ulotek dla Surrey Enterprise Company
Web Designer, E1-Interactive, Poznań, Polska
(Kwiecień 2008 – Kwiecień 2011)
■ Prace kreatywne dla Mercedes-Benz
■ Projektowanie materiałów cyfrowych i drukowanych, w tym stron
www, materiałów promocyjnych, ulotek, plakatów, zaproszeń i
biletów do teatru
■ Wyraźna komunikacja, pewna współpraca z klientami
■ Oferowanie wsparcia technicznego i szkolenia w CMS
■ Edytowanie i ulepszanie zawartości witryny za pośrednictwem CMS
■ Kodowanie w HTML + CSS2
Web Designer & Fotograf, Madtech Company, Poznań, Polska
(Wrzesień 2007 – Kwiecień 2008)
■ Edytowanie i ulepszanie zawartości witryny za pomocą CMS
■ Kodowanie w XHTML + CSS2
■ Komunikacja i współpraca z klientami
■ Robienie zdjęć sprzętu komputerowego i zarządzanie wizualną
stroną sklepu internetowego

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Polska
(Luty 2007 – Maj 2010)
■ Stopień licencjata w artystycznej grafice komputerowej
■ Wyróżnienie jako najlepszy uczeń w roku akademickim 2008 - 2009
■ Wyróżnienie dziekana i stypendium naukowe
■ Organizacja — własny wernisaż fotograficzny „nierozpoznani” w
klubokawiarni Meskal
AP – Edukacja, Poznań, Polska
(Wrzesień 2006 – Czerwiec 2008)
Dyplom technika reklamy i mediów
■ Wystawa fotograficzna własnych prac. Otrzymanie pochwały i
konstruktywnej opinii

JĘZYKI
Polski, Angielski

ZAINTERESOWANIA
Jako wzrokowiec, fotograf, kreatywny grafik staram się omijać limity
wyobraźni. Muzyka jest moim źródłem natchnienia, jak i metodą do
relaksu. Gry komputerowe także dają mi pomysły do pracy. Uwielbiam
sport, a zwłaszcza badminton, rower i bieganie.

REFERENCJE
Shereen Atkinson
Head of e-Commerce, Vapouriz Ltd,
Guildford, Surrey, GU3 2DX
Telephone: 0800 644 0000
E-mail: shereen.atkinson@vapouriz.com
Sam Norris
Digital Marketing Manager, Vapouriz Ltd,
Guildford, Surrey, GU3 2DX
Telephone: 0800 644 0000
E-mail: sam.norris@vapouriz.com

Freelancer Fotograf, Poznań, Polska
(Marzec 2005 – Wrzesień 2007)
■ Wykonywanie profesjonalnych zdjęć promocyjnych dla znanego
polskiego zespołu muzycznego Strachy na Lachy (www.
strachynalachy.art.pl)

Robert Downing
Creative Studio Manager
AXA Insurance and Swiftcover
74 Portsmouth Road
Cobham Surrey KT11 1HY
Telephone: 07939 061771

EDUKACJA

Spencer Komodromou
Graphic Designer
121b York Road
Woking, Surrey GU22 7XR
Telephone: 01932 591225

Guildford Adult Learning Centre, Wielka Brytania
(Wrzesień 2011 – Listopad 2011)
Certyfikat z języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym

