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Specjalizacja: Zarządzanie Produkcją
Przedstawienie pracy dyplomowej na temat „Komunikacja
marketingowa w mediach społecznościowych. Studium
przypadku”

Magister - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Specjalizacja: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
Przedstawienie pracy dyplomowej na temat „Analiza pracy
elektrociepłowni gazowo-parowej z wykorzystaniem
modelowania termodynamicznego w programie Ebsilon”

Inżynier - Mechanika i Budowa Maszyn

Jestem osobą pozytywnie nastawioną do swoich obowiązków oraz
otwartą na nowe rozwiązania, technologie i metody, dzięki czemu
szybko przystosuję się do nowego miejsca pracy. Koncentruję się
na ciągłym rozwoju osobistym i doskonaleniu swoich umiejętności.
Poszukuję nowych możliwości rozwoju zawodowego.

Zainteresowania

Prywatnie jestem pasjonatem
zdrowego trybu życia i
regularnej aktywności fizycznej.
Interesuję się boksem
zawodowym. W wolnym czasie
tworzę własne projekty stron
internetowych oraz testuję
rozwiązania z zakresu SEM.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na
aplikowane przeze mnie stanowisko.

HTML, CSS oraz JavaScript
Python
Podstawy PHP
Podstawy SQL
Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem Wordpressa
lub Bootstrapa
Prowadzenie kampanii reklamowych w Google Ads oraz FB Ads
Optymalizacja stron internetowych zgodnie z zasadami SEO
Pozycjonowanie stron internetowych
Język angielski - poziom B2
prawo jazdy kat. B

Początki mojego zainteresowania tworzeniem stron internetowych
oraz działaniami związanymi z marketingiem w sieci sięgają roku
2014. Zaczynałem od stawiania swoich pierwszych afiliacyjnych
witryn z wykorzystaniem Wordpressa oraz budowy ich rankingów w
wyszukiwarce Google. Z biegiem czasu rosło moje doświadczenie
oraz umiejętności, do których obecnie zaliczyć można:

Umiejętność pracy w
zespole
Pozytywne nastawienie
do pracy i chęć rozwoju
Otwartość na naukę i
nowe metody pracy
Łatwość w nawiązywaniu
kontaktów

https://rmajdan.pl/

