CURRICULUM VITAE

HENRYK NIEMIEC

inżynier informatyki, specjalizacja technologie internetowe
urodzony 18.06.1985 Rabka-Zdrój

Moje umiejętności dotyczą informatyki, analityki i grafiki komputerowej. Ściślej rzecz ujmując, odpowiadam za tworzenie stron
internetowych i ich promocję za pomocą Google Ads.
Nie ukrywam jednak, że to, co sprawia mi największą satysfakcję,
to grafika webowa.

+48 660 663 603
poczta@henrykniemiec.pl
www.henrykniemiec.pl

webowa
AREAS •OFgrafika
EXPERTISE
•
•
•
•

grafika DTP
PHP
CSS
anlityka

• zarządzaniem zespołem
• myślenie strategiczne

Marzec 2010 - aktualnie
Specjalista działu marketingu w Serafin puh, www.serafin-maszyny.com

ZAKRES
OBOWIĄZKÓW

{

•
•
•
•
•
•
•

Tworzenie i utrzymywanie stron firmowych www na platformie WordPress.
Tworzenie sklepów internetowy.
Projektowanie reklam na potrzeby internetu min. Google Ads.
Analizowanie osiągniętych celów Google Analytics, Brand24.
Projektowanie reklam prasowych, oraz zarządzanie harmonogramem emisji.
Projektowanie oraz druk materiałów reklamowych (foldery, ulotki, wizytówki itp.)
Projektowanie stoisk targowych na targi branżowe (Agroshow, Zieleń to Życie, Budma, Bauma, Opolagra, Autostrada, Bauma).
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej targów, oraz zarządzanie projektem.
Tworzenie zaawansowanych kampanii reklamowych w Google Ads, Facebook
YouTube.
Zarządzanie bazą danych klientów.
Wprowadzenie zasad bezpieczeństwa dotyczące danych osobowych RODO.
Prowadzenie stron firmowych w social media.
Projektowanie grafiki na potrzeby firmy ( oklejenie samochodów firmowych, salonu
sprzedaży itp.).
Zarządzanie zespołem z działu Marketingu.
Reprezentowanie firmy na targach, galach, spotkaniach branżowych.
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•
•
•
•
•
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•

Sukcesy
•
•

Projektowanie i zarządzanie kampanią reklamową z udziałem Adama Małysza.
Wprowadzenie na rynek kilka marek zagranicznych.

EDUKACJA
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
kierunek: Informatyka, specjalizacja: Technologie internetowe

ZNAJOMOŚĆ OPROGRAMOWANIA
Adobe Photoshop - zaawansowany
Adobe InDesign - zaawansowany
Adobe Premiere - średnio zaawansowany
Adobe Ilustrator - średnio zaawansowany

ZAINTERESOWANIA
Turystyka motocyklowa

REFERENCJE
Marcin Sieńko
Andrzej Serafin

Dyrektor handlowy Avant Polska
e-mail: marcin.sienko@avantpolska.pl
Właściciel firmy Serafin Maszyny
e-mail: andrzej.serafin@serafin-maszyny.com

PORTFOLIO
www.henrykniemiec.pl

Moje umiejętności dotyczą informatyki, analityki i grafiki k
terowej. Ściślej rzecz ujmując, odpowiadam za tworzen
internetowych i ich promocję za pomocą Google Ads.
Nie ukrywam jednak, że to, co sprawia mi największą saty
to grafika webowa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 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)).

