
Dane osobowe:

Data urodzenia: 
Obywatelstwo:    
Adres:  

Telefon:
E-mail:  
Pseudonim art.

1993-11-02
Polskie
Zacisze 34, 
43-143 Lędziny
698400707
k.swigon@vp.pl
Deejii

Jestem młodą, ambitną osobą, która powoli idzie coraz wyżej, 
w tym co obrała sobie za cele życiowe. Obecnie moim celem  
jest znalezienie pracy w swoim zawodzie, by nabyć obycia  
i doświadczenia zawodowego oraz cieszyć się wykonywaną pracą.

PORTFOLIO:
www.deejii-art.pl

Doświadczenie:
27.06.19r. - Obecnie. Stałe zlecenia dla Cartonki.com - Grafik
10.01.19r. - Obecnie. Stałe zlecenia dla BlueKlinik w Bytomiu - Grafik
04.02.19r. - 30.11.19r. Praca w firmie Alkol w Katowicach - Grafik
13.04 - 21.08.2017r. Praca zdalna Bliss.Cool w Warszawie - Grafik 
15.12.16r. - 14.03.2017r. Praca w firmie Designer w Tychach - Grafik
14.06 - 14.09.2016r.  Stażystka w firmie Arris w Chorzowie  - Grafik
Studia semestr 2  Praktyka w drukarni Dexart w Tychach - Grafik

Edukacja:

  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.
  Studia podyplomowe: Projektowanie 3D.

  Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, 
  profil: Informatyka,  tytuł: Magister.
  specializacja: Grafika i multimedia.

      Wyższa Szkoła Technologi Informatycznych 
  w Katowicach, profil: Grafik, tytuł: Licencjat.
  specializacja: Projektowanie graficzne.

Osiągnięcia:
I miejsca oraz wyróżnienia w konkursach plastycznych.
Wyrożnienie za bardzo dobre wyniki w nauce osiągnięte podczas 
studiów II stopnia.
Stworzenie i prowadzenie zespołu ludzi, którzy pracuje nad własną grą pc.

Zainteresowania:
Wszelkiego rodzaju sztuka m.in malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba.  
Najbardziej interesują mnie zagadnienia i ciekawostki pobudza-
jące wyobraźnię, szczególnie związane z fantastyką, gotykiem,  
steampunkiem czy też zwierzętami.

KLAUDIA ŚWIGOŃ
Grafik komputerowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych 
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)).

Umiejętności:

Photoshop

InDesing

Illustrator

AfterEffects

OpenOffice 

CorelDraw

Blender

AutoCAD

SketchUp

Gimp

Inne:

Prawo jazdy kat. B

Obsługa kasy fiskalnej.

październik 2018 –  

lipiec 2019

październik 2016 – 

październik 2018

październik 2012 – 

kwiecień 2016


