
CURRICULUM VITAE 
 

    DANE OSOBOWE 
 

    Imię i nazwisko:      Anna Kowalska 
    Data urodzenia:       12.4.1980 

                Adres:                ul. Mostowa 6, 01-000  Warszawa 
    Telefon:                600 000 000 
    E-mail:                   anna.kowalska@mail.pl 
 

 
WYKSZTAŁCENIE 
10.1999 – 06.2004                     Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi  

Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych, Kierunek 
Artystyczna Grafika Komputerowa  

  
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
07.2009 – do chwili obecnej      Grafik Webdesigner – Wydawnictwo ABC, Warszawa 

 opracowanie graficzne materiałów reklamowych, 
folderów, newsletterów 

 przygotowanie materiałów do kampanii reklamowych 
 tworzenie identyfikacji wizualnej marek 
 opracowanie koncepcji i projektów stron 

internetowych 
 przygotowanie Key Visuali zgodnych z konceptem 

kreatywnym i wytycznymi klienta 
 przygotowywanie wizualizacji i projektów materiałów 

POS 
 współpraca z innymi członkami zespołu kreatywnego 

oraz drukarniami i podwykonawcami 
09.2006 – 06.2009                      Grafik – Firma XYZ, Warszawa 

 tworzenie grafiki na potrzeby stron internetowych i 
kreacji reklamowych 

 przygotowanie projektów graficznych oraz materiałów 
informacyjnych i reklamowych  

 tworzenie corporate identity (loga, wizytówki, oferty) 
 tworzenie prezentacji multimedialnych 

10.2004 – 08.2006  Grafik – Firma ABC, Warszawa 
 projektowanie i skład graficzny opakowań i etykiet 
 opracowywanie wzorów oraz aplikacji nowych 

produktów 
 projektowanie grafiki reklamowej, ulotek, katalogów 

oraz innych materiałów POS 
 
KURSY I SZKOLENIA 
Szkolenie „Grafika komputerowa w praktyce” 
Kurs „Grafika 3D” 
 
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.). 

 



ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 
Angielski – poziom zaawansowany 
Niemiecki – poziom podstawowy 
 
UMIEJĘTNOŚCI  
Obsługa komputera: MS Office (Word, Exel, Power Point, FrontPage) 
Znajomość programów graficznych: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, 
CorelDraw, CorelPhotopaint 
Prawo jazdy kat. B 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
Nagrody: Nagroda główna w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej (rok 2010) 
Cechy osobowościowe: kreatywność, terminowość, sumienność, zdolność szybkiego 
postrzegania, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność 
Zainteresowania: moda, fitness, historia architektury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.).  


