KILKA SŁÓW O MNIE
Z graﬁką związałem się, gdy zacząłem prace nad składem DTP własnego czasopisma 6
lat temu. Był to projekt hobbystyczny. Od tamtej pory stale się rozwijam. Pragnę tworzyć
projekty, pozwalające mi wykazać się kreatywnością i wyobraźnią. Lubię stawiać
poprzeczkę wysoko, a wymagające zadania to dla mnie codzienność. Zawsze w pełni
angażuję się w projekt, który tworzę, często dodając do niego wiele własnych pomysłów.
Trendy w branży zmieniają się bardzo szybko, dlatego regularnie odświeżam swoją
wiedzę z zakresu marketingu i graﬁki komputerowej, by zawsze być o krok przed innymi.

EDUKACJA

Marcin Dziubak

WRZ 2013 - KWI 17 ZSP nr 1 CKU im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
TECHNIK INFORMATYK

Graphic Designer

Kwaliﬁkacje w zawodzie Technik informatyk: E.12, E.13, E.14
Certyﬁkat VCC potwierdzający kompetencje zawodowe
z zakresu programowania serwisów WWW

PERSONAL INFO

I miejsce w IX edycji konkursu ELEKTRYZUJĄCA PASJA
(tysiąc uczestników z całej polski)

ADRES

Etap okręgowy II edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach

Warszawa

Zakwaliﬁkowanie się do stypendium Android Beginner Scholarship

E-MAIL
kontakt@mdziubak.pl

DOŚWIADCZENIE

PHONE
511 339 554

WEBSITE
www.mdziubak.pl

LIP 2017
-TERAZ

Polcan Sp. z o.o SKA
Graﬁk, specjalista ds. marketingu i sprzedaży elektronicznej
Projekty materiałów graﬁcznych (reklamy prasowe, mailingi,
foldery, ulotki, opakowania, okleiny samochodowe, banery,
prezentacje, obróbka fotograﬁi)

LINKEDIN
www.linkedin.com/in/marcin-dziubak-gd

- Wsparcie działań biznesowych w dostarczaniu koncepcji
i wizualizowaniu pomysłów

OPROGRAMOWANIE
ILLUSTRATOR
PHOTOSHOP
INDESIGN
WORDPRESS
DJANGO
JOOMLA
PAKIET OFFICE
CVS PRO X4

Kodowanie mailingów (Freshmail)
Obsługa techniczna platformy handlu elektronicznego
i powiązanych z nią programów
Administracja treścią stron www i sklepem internetowym (HTML,
CSS, PHP)
Współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i redakcjami
gazet
Cotygodniowa prezentacja nowinek marketingowych dla zespołu

CZE 2013
-KWI 2017

UMIEJĘTNOŚCI
Zarządzanie zespołem
Praca w grupie
Dobre zarządzanie czasem i organizacja pracy

Fundroid
Redaktor naczelny, założyciel
Prowadzenie internetowego czasopisma o grach mobilnych
Skład DTP, pisanie recenzji gier i sprzętu oraz relacji z targów
Zarządzanie zespołem kilkunastu redaktorów
Nawiązywanie kontaktów branżowych (Samsung, Acer, HTC,
Krüger&Matz, Wargaming, 11 bit studios i inni)
Archiwum wydań czasopisma: www.tiny.pl/g6l48

Praktyki zawodowe
Centrum Informacji Lokalnej w Garwolinie (Styczeń 2016)
PLATKOM Tele-informatyka (Lipiec 2013)

Punktualność i odpowiedzialność
Chęć rozwoju i samokształcenia
Spostrzegawczość i koncentracja
Dobra znajomość Social Media
Znajomość zagadnień marketingowych
Prawo jazdy kat. B

ZAINTERESOWANIA
Marketing

Social Media
Podróże

Czytanie

Pływanie

Moda

Filmy i seriale
Nowe technologie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 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).

