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Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
10.2017 – obecnie

petswear.club
Właściciel
 Projekt i koncepcja sklepu
 Stworzenie strony WWW
 Prowadzenie bieżącej działalności sklepu
 Oprawa graficzno-fotograficzna
 Copywriting
 Opracowanie strategii marketingowej
 Kontakty z klientami
 Obsługa biurowa

05.2015 – obecnie

lewaczka.pl oraz stroketales.com
Bloger, właściciel
 Pisanie artykułów o tematyce udaru mózgu
 Praca w dwóch językach – polskim i angielskim
 Współpraca z polskimi i międzynarodowymi organizacjami
działającymi na rzecz chorych po udarze mózgu
 Komunikacja z czytelnikami
 Prowadzenie kanałów social media
 Monitorowanie nowości neurologicznych, śledzenie zmian
na polskim i europejskim rynku ochrony zdrowia

03.2014 – 12.2014

Agencja literacka GRAAL
Asystent agenta literackiego
 Kontakty z klientami
 Pośredniczenie między klientami
 Obsługa biurowa
 Prowadzenie negocjacji handlowych
 Pisanie tekstów reklamowych książek,
reklamowe
 Praca dwujęzyczna (angielski i polski)

działania

05.2013 – 02.2014

Galeria „Obserwacja”
Obsługa biura, opieka nad galerią
 Opieka nad galerią (opieka nad odwiedzającymi, dbanie
o porządek)
 Współpraca przy realizacji spotkań autorskich, wystaw i
projektów w przestrzeni galerii,
 Obsługa social media,
 Prowadzenie działań PR (tworzenie baz mediów i
klientów, obsługa prasowa i inne);
 Prowadzenie strony WWW

07.2012 – 08.2012

yelp.pl
Skaut – recenzent
 Rozwijanie serwisu internetowego
 pisanie recenzji i opisów różnych miejsc w Warszawie
(przeszło 220)

12.2011 – 05.2012

weddingtv.pl
Dziennikarz
 tworzenie materiałów problemowych o
miłosnej i ślubnej
 monitorowanie trendów na rynku ślubnym

tematyce

STAŻE I PRAKTYKI
10.2015-02.2017

Think-tank Centrum Schumpetera
Redaktor
 pisanie
artykułów
o
tematyce
stosunków
międzynarodowych oraz problemów państw rozwijających
się

08-09.2013

„WPROST”
Stażysta
Staż wygrany w konkursie dla młodych dziennikarzy
 wyszukiwanie i selekcja informacji (research)
 przeprowadzanie wywiadów
 współtworzenie artykułów problemowych

10.2011 – 06.2012

Kulisykutury.pl i UW3D
Stażysta
 Przeprowadzanie wywiadów z postaciami kultury, polityki
i nauki (m.in. Tadeusz Mazowiecki, Robert Więckowski,
Dariusz Sokołowski, Maciej Szajkowski, Anna Popek i in.)
 Tworzenie reporterskich materiałów video
 Współpraca montażowa
 Tworzenie tekstów
 Uzupełnianie treści serwisu internetowego

09.2010 – 06.2011

Magazyn „Wspak”
Praktykant, współpraca z magazynem
 tworzenie materiałów problemowych
 tworzenie materiałów reporterskich
 pozyskiwanie zdjęć do materiałów prasowych

OSIĄGNIĘCIA:
2017

Uczestnictwo w Second NCD Alliance Global Forum –
największym wydarzeniu roku 2017 w zakresie kształtowania
polityki zwalczania chorób niezakaźnych

2015

Prelegent podczas konferencji Advocacy in Action: 2015
Symposium – konferencji organizacji Stroke Alliance For Europe

2014

współautorstwo książki „Tarczyńska”

2013



autorka reportażu zawartego w publikacji

Wyróżnienie w konkursie dla młodych dziennikarzy tygodnika
„WPROST” i Ambasady Amerykańskiej

2013

współautorstwo książki „Dlaczego Łuków”





współautorka w warstwie fotograficznej
współautorka warstwy tekstowej
redakcja publikacji
koordynowanie projektu

WYKSZTAŁCENIE:
2011 – 2013
2009 – 2012
2008 – 2011

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych, Instytut Dziennikarstwa, kierunek:
dokumentalistyka (tytuł magistra)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury
Polskiej, kierunek: Wiedza o kulturze (tytuł licencjata)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych, Instytut Dziennikarstwa, kierunek: kierunek:
dziennikarstwo (tytuł licencjata)

DODATKOWA EDUKACJA:
2017
2005 – 2008
2006
1998 – 2005

Kurs obsługi programu Adobe Photoshop
Podyplomowe Studium Muzyczne
Wakacyjne warsztaty filmowe Młoda Filmówka organizowane
przez PWSFTViT
Społeczna szkoła muzyczna I stopnia, klasa fortepianu

UMIEJĘTNOŚCI:
Obsługa pakietu MS Office
Obsługa CMS (m.in. Wordpress, Quick CMS)
Tworzenie materiałów wideo
Tworzenie materiałów audio
Podstawowa wiedza w zakresie obsługi programu AdobePhotoshop
Podstawowe umiejętności w zakresie montażu audio i wideo
Szybkie przyswajanie wiedzy
Prawo jazdy kategorii B

JĘZYKI OBCE:
Angielski:
Hiszpański:
Niemiecki:

Biegły w mowie i piśmie
Średniozaawansowany, w trakcie nauki
Nauka przerwana

ZAINTERESOWANIA I HOBBY
Podróże, neuropsychologia, strzelectwo sportowe, polityka międzynarodowa w kontekście
konfliktów, wojen oraz ochrony praw człowieka, problematyka chorób neurologicznych,
literatura i kino faktu, literatura piękna, sporty wodne (posiadam patent żeglarski i miałam
uprawnienia młodszego ratownika WOPR), gra na pianinie, problem nadzoru nad
społeczeństwem, teoria i antropologia kultury, nauka języków obcych, pisanie, działalność w
wolontariacie na rzecz osób ubogich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

