Europass
Curriculum Vitae
Dane osobowe
Nazwisko / Imię
Adres
Telefon
E-mail
Obywatelstwo
Data urodzenia
Płeć

Kania Arkadiusz
ul. Kopalniana 8/11, 27-200, Starachowice, Polska
784436013
kaniuarek@gmail.com
Polskie
20.01.1984.
Mężczyzna

Preferowane miejsce Grafik komputerowy, webmaster, informatyk
zatrudnienia
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Podstawowy zakres prac i
obowiązków

25 listopad 2015 - aktualnie
grafik komputerowy, DTP, webmaster, fotograf, informatyk
Tworzenie sklepów i stron internetowych, aukcji allegro i eBay
Tworzenie prezentacji graficznych produktów firmy
Projektowanie nowych wzorów albumów fotograficznych
Projektowanie i przystosowanie materiałów do druku
Drukowanie i obsługa RICOH PRO 751 CX
Fotografowanie nowych produktów firmy
Konfiguracja i obsługa sieci

Nazwa i adres pracodawcy

Minilab System Maciej Dróźdż ul. Kilińskiego 17, 27-200 Starachowice, Tel: 602 350 451

Typ działalności lub sektor

Produkcja maszyn do fotoksiążek, produkcja fotoalbumów i fotoksiażek.

Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Podstawowy zakres prac i
obowiązków

12 marzec 2010 -1 grudzień 2012 oraz 2 styczeń 2014 do 7 sierpień 2014
grafik komputerowy, webmaster, fotograf, informatyk
Tworzenie sklepów i stron internetowych, aukcji allegro i eBay
Tworzenie prezentacji graficznych produktów firmy
Projektowanie nowych wzorów toreb i plecaków
Projektowanie i przystosowanie materiałów do druku
Fotografowanie nowych produktów firmy
Konfiguracja i obsługa sieci

Nazwa i adres pracodawcy

PPHU Marbo, ul. Boczna 41, 27-200 Starachowice, Tel: (41) 274 23 80

Typ działalności lub sektor

Produkcja sprzętu do siłowni, plecaków, toreb podróżnych i regałów magazynowych

Daty

2 styczeń 2013 - do 1 kwiecień 2013

Zawód lub zajmowane stanowisko

grafik komputerowy, webmaster, fotograf, informatyk

Podstawowy zakres prac i
obowiązków

Tworzenie sklepów i stron internetowych,
Tworzenie gazetki, katalogów i plakatów reklamowych
Projektowanie i przystosowanie materiałów do druku

Nazwa i adres pracodawcy
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Podstawowy zakres prac i
obowiązków

PSH "KUBUŚ" Starachowice 27-200, Ul. Radoszewskiego 29, Kom: 603 558 299
12 marzec 2012 - do 13 maj 2013
instruktor fotografii
Praca z dziećmi z rodzin patologicznych. Wolontariat.

Nazwa i adres pracodawcy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Mrozowskiego 9, 27-200 Starachowice,
Tel: (41) 274 73 85

Typ działalności lub sektor

Placówka oświatowa

Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Podstawowy zakres prac i
obowiązków

8 listopad 2008 do 2 kwiecień 2009
grafik komputerowy, webmaster
Tworzenie stron internetowych, aukcji allegro
Projektowanie i przystosowanie materiałów do druku

Nazwa i adres pracodawcy

Dziubinski.pl ul. Żeromskiego 75, Radom 26-600, Tel: (48)381 53-25, info@dziubinski.pl

Typ działalności lub sektor

Reklama

Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Podstawowy zakres prac i
obowiązków

12 styczeń 2008 - 30 październik 2008
projektant wnętrz
Tworzenie projektów aranżacji wnętrz w programach CAD Decor i Corel Draw

Nazwa i adres pracodawcy

In-Dygo, ul. Wernera 33/37, 26-600 Radom, Tel. 696 092 808

Typ działalności lub sektor

Projektowanie wnętrz

Wykształcenie i odbyte
szkolenia
Daty
Nazwa / tytuł uzyskanych
kwalifikacji
Podstawowe dziedziny
kształcenia / nabyte umiejętności
zawodowe
Nazwa i typ instytucji edukacyjnej /
szkoleniowej
Poziom w klasyfikacji krajowej lub
międzynarodowej

2003-2008
Magister Sztuki
Multimedia, malarstwo, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia, projektowanie
internetowe, rzeźba, język angielski
Politechnika Radomska Wydział Sztuki
ISCED 5A

Umiejętności i kompetencje
Język ojczysty
Inne języki

Polski
angielski w stopniu dobrym - nabyta podczas stypendium Erasmus oraz nauki w
szkole

Umiejętności i kompetencje
społeczne

łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność rozwiązywania problemów,
dobra komunikacja - nabyte dzięki doświadczeniu w zarządzaniu zespołem

Umiejętności i kompetencje
organizacyjne

zarządzanie 2-osobowym zespołem grafików,
umiejętność organizowania pracy swojej i innych - nabyte w pracy jako główny
grafik,
umiejętność zarządzania czasem - nabyta w trakcie pracy na kilku stanowiskach
kreatywność - nabyta w trakcie studiów artystycznych i pracy zawodowej.

Umiejętności i kompetencje
techniczne

bardzo dobra znajomość systemu Joomla i VitrueMart
bardzo dobra znajomość oprogramowania e-commerce firm IAI Shop oraz SOTE
bardzo dobra znajomość obsługi Allegro
obsługa studia fotograficznego
obsługa i konfiguracja programów księgowych serii Symfonia - nabyte podczas
przejścia firmy na pełną księgowość.

Umiejętności i kompetencje
w zakresie obsługi komputera

znajomość oprogramowania:
Adobe Photoshop™ bardzo dobra
Adobe Flash™ bardzo dobra
Adobe Premiere™ bardzo dobra
Adobe InDesign™ bardzo dobra
Corel Draw™ bardzo dobra
3ds Max™ dobra
Microsoft Office™ dobra
programowanie:
HTML, CSS bardzo dobra

Umiejętności i kompetencje
artystyczne
Prawo jazdy

Fotografia, malarstwo, rysunek , rzeźba, witraże, grafika projektowa
Kat. B

Informacje dodatkowe Wystawy w galerii Pentagon, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, na

festiwalu SsOFF ART w Starachowicach, w Ekomuzeum w Starachowicach, w
klubie Krokodyl w Kielcach.

Załączniki Portfolio: http://kania.art.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji dla potrzeb niezbędnych w
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883).

