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WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Dziennikarstwo i Komunikacja
Społeczna, specjalizacja: Public Relations, magisterium, 2014-2016

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Dziennikarstwo i Komunikacja
Społeczna, specjalizacja: Public Relations, licencjat, stypendysta, 2011-2014

Technikum nr 7 w Nowym Sączu – kierunek: Technik Elektronik, 2007-2011

DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE
Miquido Poland, Kraków | Opiekun klienta – 03.2018
Słuchanie potrzeb klientów. Pomaganie im w przeniesieniu ich biznesu na wyższy poziom,
poprzez tworzenie oprogramowania. Troska o każdy etap procesu jego produkcji.

iMagazine oraz Connected Magazine, Warszawa | Redaktor – 12.2014
1. Redagowanie miesięcznika iMagazine oraz kwartalnika Connected Magazine
2. Przygotowywanie artykułów, oraz felietonów, o tematyce technologicznej i społecznej
3. Współorganizacja cyklicznych spotkań z czytelnikami, a także relacji ze wszystkich
konferencji firmy Apple w ciągu roku
4. Testowanie i recenzowanie urządzeń oraz oprogramowania
5. Relacjonowanie konferencji technologicznych, krajowych i zagranicznych
6. Współpraca z dostawcami sprzętu Apple, z Polski i ze świata
7. Koordynacja pracy redakcyjnej w miesięcznym cyklu wydawniczym

Miquido Polska, Kraków | Menadżer działu jakości – 09.2016 - 03.2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zarządzanie zespołem QA
Organizowanie i koordynowanie procesu QA
Komunikacja z klientami w sprawach procesu testowego
Czytanie, rozumienie i poprawne interpretowanie wymagań
biznesowych i technicznych
Zapewnienie weryfikacji jakości kodu
Monitorowanie i modyfikowanie procesu testowego w ramach
zapewnienia maksymalnego rozwoju zespołu QA
Weryfikowanie i dochodzenie przyczyny napotkanych problemów
Współpraca z klientami takimi, jak: HelloFresh, Imagination Technologies, Universal
Studios, Play, Tui

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833).

Mobiconf, Kraków | Współorganizator – 01.2015 - 10.2017
1. Współorganizowanie międzynarodowej konferencji Mobiconf, poświęconej
szeroko rozumianemu rynkowi mobilnemu
2. Pozyskiwanie i współpraca ze sponsorami
3. Community Partners
4. Przygotowywanie graficznych materiałów promocyjnych

Miquido Polska, Kraków | Tester – 12.2014 - 08.2016
1. Testowanie aplikacji mobilnych na platformach: iOS, Android oraz Windows Phone
2. Testowanie stron internetowych: RWD, Selenium, Sauce Labs, GhostLab, Cross
Browser Testing, testy manualne
3. Tworzenie scenariuszy i przypadków testowych (TestRail, TestLink, JIRA, LeanKit)
4. Estymacja zadań (Asana, JIRA, Scrum)
5. Komunikacja z zespołem QA oraz z zespołami po stronie klienta
6. Współpraca w zarządzaniu projektami deweloperskimi
7. Raportowanie i analiza pracy
8. Współpraca z klientami takimi, jak: Aiir, Bank Smart, Monetas, Picniic, Skyscanner,
Vheda Health

Wydawnictwo WAM, Kraków | Wydawca, Publicysta – 04.2013 - 12.2014
1. Wydawanie i administrowanie Oficjalną Stroną Towarzystwa Jezusowego
w Polsce oraz platformą blogową (system WordPress)
2. Obsługa patronatów – publikowanie i redakcja materiałów promocyjnych
3. Stworzenie i prowadzenie profilu JEZUICI.pl na Facebooku i Twitterze
4. Tworzenie i agregacja treści na potrzeby mediów społecznościowych
5. Zaprojektowanie i wdrożenie baz danych: wszystkich jezuickich placówek
z Polski oraz Internetowego Katalogu Jezuitów
6. Współprodukcja graficzna gry planszowej „MISJA. Gra o przywództwie”

The Polish Daily Newspaper, Londyn UK | Asystent opiekuna klienta – 08-10.2012
1.
2.
3.
4.

Kontakt z klientami gazety
Pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych
Opracowanie bazy danych kontrahentów
Pomoc w reorganizacji dystrybucji gazety na terenie UK

STAŻE, PROJEKTY
Podcast „Bo Czemu Nie?” | Współprowadzący – 12/2018
Co-executive producer podcast „Bo czemu nie?”, poświęconego tematyce nowych
technologii oraz produktywności.

The Polish Daily Newspaper, Londyn UK | Dziennikarz – 07-10.2012
1.
2.
3.
4.
5.

Praca dziennikarska: wywiady, reportaże, artykuły
Praca przy digitalizacji „The Polish Daily Newspaper”
Praca w dziale ogłoszeń gazety (przyjmowanie, przedstawianie oferty)
Korekta i edycja tekstów
Publikowanie i dostosowywanie wybranych treści na stronę internetową gazety
– „The Polish Daily Newspaper” – system WordPress)
6. Tworzenie i publikacja foto oraz wideo reportaży
7. Praca redakcyjna w codziennym cyklu wydawniczym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833).

WYBRANE
OSIĄGNIĘCIA

Toastmasters International | Kompetentny mówca – 02.2017
Certyfikowany z ramienia programu Toastmasters International Communication.

Toastmasters International | Wiceprezes ds. Public Relations – 03.2017 - 05.2018
Mówca publiczny oraz członek Toastmasters International – oddział krakowski,
klub „Toastmasters Kraków”. Członek zarządu 2017/ 2018.

JĘZYKI OBCE

Angielski

Niemiecki, Włoski

Zaawansowany w mowie i piśmie

Podstawowy w mowie i piśmie

UMIEJĘTNOŚCI
-

Kocham rozwiązywać problemy, poprzez odpowiednią organizację zadań;
ich priorytetyzację oraz wzywanie do działania zespołu.
Intrygują mnie indywidualne cechy każdej osoby.
Sprawiam, że sprawy zaczynają nabierać tempa, poprzez pomaganie innym staram
się przechodzić od dyskutowania do działania.

prawo jazdy kategorii B • zarządzanie zespołem: Certified Scrum Master
(356/10/2015/SG) • przemawianie publiczne • biegłość w obsłudze: Apple (mac OS, iOS,
watchOS, tvOS) • montaż audio-video z wykorzystaniem: Final Cut Pro, iMovie,
GarageBand i Logic Studio • ponad pięcioletnie doświadczenie w branży wytwarzania
oprogramowania (mobile, web): Asana, JIRA, TeamCity, TestRail, TestLink, HockeyApp,
Charles, CMS (WordPress), • wysokie poczucie estetyki • wieloletnie doświadczenie
pracy z programami do składu i obróbki grafiki: Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat),
Pixelmator, Aﬃnity Designer, Aﬃnity Photo • biegła znajomość pakietów biurowych:
iWork, Microsoft Oﬃce, Open Oﬃce • umiejętność monitorowania mediów
społecznościowych • edycja i redakcja artykułów • zdolność do dzielenia się wiedzą

ZAINTERESOWANIA

firma Apple • publicystyka • marketing i zarządzanie • GTD • finanse osobiste • coaching
i przemawianie publiczne • bieganie • psychologia • socjologia • dewelopment aplikacji
mobilnych • projektowanie interfejsów • social media • DTP • kino • jazz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833).

