ADRIAN

DAWGUL

DOŚWIADCZENIE
Graphic &
Web Designer
Witam, nazywam się Adrian Dawgul i jestem
grafikiem z zamiłowania. Cały mój wolny
czas obraca się nieustannie w tematach
grafiki, poprzez podejmowanie coraz
ciekawszych zleceń z szerokiego zakresu
projektowania graficznego.

FREELANCER | 2016-Obecnie
Kompleksowa obsługa wizualna firm
Kompleksowa obsługa firm, projektowanie materiałów drukowanych, reklam na potrzeby social
media, opracowywanie wizualizacji nowych produktów, projektowanie kolekcji odzieży reklamowej,
projektowanie szablonów sklepów internetowych. Stała współpraca z takimi firmami jak KFD, 7
Nutrition, BSN, BARTNUTRISPORT.FR, Tuttomed Farmacja

PPHU MAGROF | 2012-2017
Grafik, Administrator portalu

Hobbystycznie interesuję się tworzeniem
gier na urządzenia mobilne oraz rozwijam
swoje zdolności w grafice 3D, w takich
programach jak 3D Max, ZBrush, 3DCoat.

Przygotowywanie projektów pod sitodruk, przygotowywanie sezonowych kolekcji produktów, sesje
fotograficzne produktów i obróbka zdjęć, administracja i aktualizacja firmowej strony www, Serwis
sprzętu komputerowego.

Dodatkowo wolny czas spędzam atywnie
trenując sporty siłowe, interesuję się
tematyką przestrzeni kosmicznej i zjawisk
paranormalnych .

TOPPOLIGRAFIA | 2007-2012
Grafik DPT
Obsługa klienta, projektowanie materiałów reklamowych: ulotki, plakaty, wizytówki, carwrap,
logotypy, przygotowywanie projektów do sitodruku, reklama wielkoformatowa, akcesoria reklamowe,
nadruki na odzieży. Koordynowanie pracy zespołu grafików i terminowości zleceń.

KONTAKT

UMIEJĘNOŚCI
PROGRAMY

ul.Szkolna 16a, 67-210
Przedmoście

OSOBOWOŚĆ

Wordpress

Kreatywność

Adobe Illustrator

Odporność na stres

Adobe Photoshop

Praca Zespołowa

Corel Draw

Elastyczność

3D Max
Zbrush

+48 696 616 554

Affter Efect

dawgul@gmail.com

www.dawgul.com
www.facebook.com/dawgulcom

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 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).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

