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UMIEJĘTNOŚCI I NARZĘDZIA

08.2014–01.2016 Grupa Funtime Sp. z.o.o

SEO & Marketing Manager
zarządzanie, administracja i monitoring kilkunastu
serwisów WWW, planowanie, realizacja oraz rozwój
strategii SEO firmy, wyznaczanie celów, zarządzanie
i koordynacja działań międzynarodowego zespołu,
analizowanie i raportowanie efektywności
prowadzonych działań, przeprowadzanie rekrutacji,
szkoleń oraz ustalanie harmonogramu zadań
członków zespołu.
03.2014 -07.2014 IBM SPSS Polska

Specjalista ds marketingu
projektowanie i zarządzanie stronami
internetowymi firmy, tworzenie kampanii
marketingowych, projektowanie i wysyłanie
firmowego e-biuletynu, e-mailing, organizowanie
i udział w konferencji naukowej KORELACJE 2014.
07.2013 -12.2013

08.2011 -2013

08.2011 -2013

SEO/SEM
Analityka internetowa
Social media
Narzędzia Google
Wordpress
CSS/HTML
PHP
Photoshop
Web development
Webdesign
Office
Windows
Linux

Lux4home
Specjalista ds marketingu i sprzedaży
administrowanie i pozycjonowanie stron WWW,
link building, obsługa polskich i zagranicznych
klientów, pozyskiwanie nowych kontrahentów,
projektowanie grafiki na potrzeby sieci i druku.

UMIEJĘTNOŚCI PERSONALNE

Arvato Sonopress Digital Services Dublin
Pracownik obsługi klienta
obsługa klientów i pracowników fabryki,
zarządzanie systemem kart zbliżeniowych,
alarmowym i CCTV, skanowanie wykrywaczem
metali, prześwietlanie maszyną RTG,
przeprowadzanie inspekcji pojazdów.
Napad.pl
Opiekun produktu w sklepie internetowym
praca z systemami CMS, copywriting, dodawanie
produktów do sklepu internetowego, link-building,
budowa zaplecza pozycjonerskiego.

Kreatywność
Komunikatywność
Zarządzanie zespołem
Umiejętności analityczne
Umiejętności organizacyjne

JĘZYKI OBCE
polski
angielski
niemiecki

Curriculum Vitae

DODATKOWE INFORMACJE

EDUKACJA
2010-2013

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
temat pracy dyplomowej: "Marketing internetowy"

2007-2010

Informatyka i Ekonometria

- prawo jazdy kategoria B,
- czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski w sztafecie
4x400m w Bydgoszczy
- reprezentant kadry województwa małopolskiego
w lekkoatletyce
- uczestnik konferencji analizy danych Korelacje 2014.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
temat pracy dyplomowej: "Pozycjonowanie
i optymalizacja stron WWW"

REFERENCJE

ZAINTERESOWANIA

Stuart Warren

biznes, webdesign, matematyka, numizmatyka,
chiny, cross fit, sztuki walki

Senior Customer Advisor
Grupa Funtime
020 3137 8283
stuart.warren@gmail.com
Aneta Komornicka
Wiceprezes
IBM SPSS Polska
12 636 96 80
a.komornicka@predictivesolutions.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

