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WYKSZTAŁCENIE 
10.2007 – 06.2008                     Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
                                 Podyplomowe Studia Analiz Marketingowych  
10.1999 – 06.2004                     Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
                                                   Kierunek: Marketing i Zarządzanie – Dyplom Magisterski  
  
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
11.2010 do chwili obecnej  Specjalista ds. marketingu – Firma DEF sp. z o.o., 

Warszawa 
 współtworzenie i realizacja planu marketingowego 
 pozycjonowanie SEM i SEO 
 współtworzenie tekstów marketingowych na portale 

społecznościowe 
 monitorowanie podjętych aktywności, analiza 

statystyk 
 kontakty i współpraca z agencjami reklamowymi, 

mediami, organizacjami w zakresie prowadzonych 
projektów, 

 zarządzanie materiałami marketingowymi 
 opracowywanie treści i projektu materiałów 

reklamowych (ulotek, folderów itp.) 
 opieka nad portalem internetowym (współpraca z 

partnerami i uczestnikami portalu, zarządzanie 
treścią, aktualizacja) 

09.2006 – 10.2010 Specjalista ds. marketingu – Firma ABC sp. z o.o., 
Warszawa 

 prowadzenie kampanii marketingowych  
 koordynacja projektów reklamowych 
 przygotowywanie akcji promocyjnych  
 współpraca z agencjami reklamowymi 
 tworzenie budżetów na działania marketingowe 

10.2004 – 08.2006  Asystentka w Dziale Marketingu – Firma XYZ SA,    
Warszawa 

 prowadzenie negocjacji w imieniu klienta 
 monitorowanie budżetu na działania marketingowe  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 

 



 współpraca z agencjami reklamowymi przy 
tworzeniu materiałów promocyjnych 

 tworzenie prezentacji w Power Point 
 
KURSY I SZKOLENIA 
Szkolenie „Umiejętność pozyskiwania klienta” 
Kurs „Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi marketingowych w Internecie” 
 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 
Angielski – poziom zaawansowany 
Niemiecki – poziom podstawowy 
 
UMIEJĘTNOŚCI  
Prawo jazdy kat. B. 
Obsługa komputera: MS Office (Word, Exel, Power Point, Photoshop) 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
Cechy charakteru: systematyczność, odpowiedzialność, samodzielność i odporność na stres   
Zainteresowania: moda, fitness, film polski 
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