JAN KORYCIŃSKI
Graphic Designer

Curriculum Vitae

Grafik komputerowy w Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
10. 2017 – obecnie

Zakres obowiązków:
Data urodzenia:
26.04.1986

•
•
•

Adres zamieszkania:
Marynin 25B/1,
01-469 Warszawa
e-mail
jan.korycinski@gmail.com

[+ 48] 668 443 538

Od 2005 roku zajmuję się
grafiką oraz web-designem
- są to specjalizacje, których
wiedzę uzupełniam
na bieżąco. Ambitnie
stawiam sobię poprzeczkę
wyżej niż inni, ponieważ
robię to co lubię. Dodatkowo
wymagam od siebie
dokładności i precyzji.
Jestem samoukiem, który
inwestuje we własny rozwój
zawodowy.
Lubię prace z ludźmi oraz
kreatywne burze mózgów.
Łatwo nawiązuje kontakty,
przy czym potrafię być
asertywny jesli zajdzie taka
potrzeba.
Po godzinach gram
w zespole na perkusji.
Od kilku lat trenuję sporty
walki - postawiłem na dobrą
kondycję.
www.webunique.pl

•

Dbanie o wizerunek spółki,
Tworzenie kreacji do druku oraz internetu, m.in. raporty, strony
www, papeteria firmowa, zaproszenia, plakaty itd.,
Administracja stron internetowych m.in. totalizator.pl oraz
intranetu,
Nadzorowanie procesów projektowych, konsultacje.

Kierownik działu kreacji w Legia Warszawa S.A.
11. 2016 – 09.2017

Zakres obowiązków:
•
•
•

•
•

Planowanie głównych kampanii marketingowych w klubie,
kierowanie zespołem 3 grafików,
prace graficzne oraz web developerskie przy głównym serwisie
legia.com oraz ich podstronami (sklep, biznes, Legia Soccer
Schools itd.),
projektowanie odzieży; logotypów i innej identyfikacji;
wizerunku sklepu stacjonarnego,
dbanie o poprawną identyfikację Klubu.

Zobacz moje pełne doświadczenie online!

CVW Collegium Varsovienses
2007 – 2012
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja,
Studia inżynierskie, specjalizacja: Elektronika.

Photoshop
Illustrator
InDesign
Muse / Dreamweaver
Corel Draw
Microsoft Office

Czynne prawo
jazdy kat. B

Znajomość systemów
Windows / Mac OS

Język angielski
- komunikatywny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych,
zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę
moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

