Paweł Jonik
grafik / web designer

Toruń, Polska
+48 694 907 067
me@paweljonik.net
www.paweljonik.net
twitter.com/paweljonik

Jestem grafikiem komputerowym z ponad 8letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu
graficznym, w tym 2D, 3D, grafice wektorowej, projektowaniu do druku, 6letnim doświadczeniem
w tworzeniu stron internetowych (włączając projektowanie interfejsów użytkownika, architektury informacji).
Zaczynałem jako freelancer pracując dla klientów indywidualnych i małych firm. Kiedy opanowałem
możliwości Adobe™ Creative Suite® i innych mainstreamowych narzędzi, zacząłem odkrywać
opensource'owe alternatywne oprogramowanie takie jak Gimp, Inkscape, Scribus i ciekaw byłem co można
z nimi osiągnąć w projektowaniu. Zaspokajam tą ciekawość po dziś dzień, zawsze szukając najlepszych
rozwiązań dla moich obecnych i przyszłych klientów.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Własna Działalność 
(od 2010 do teraz)

GRAPHIC / WEB DESIGNER. M
ój własny biznes. Uczę się nowych
rzeczy w grafice i branży projektowej. Udoskonalam i utrwalam to, czego
nauczyłem się przez lata. Rozwijam się i specjalizuję. Skupiam
działalność na:
● tworzeniu grafiki (www/druk) I CI
● tworzeniu stron WWW
● opracowywaniu architektury informacji
● projektowaniu interfejsów webaplikacji
● wdrożeniach platform CMS (WordPress i in.)

UnAgency 
(od 2013)

GRAPHIC / WEB DESIGNER. S
tała współpraca przy różnych projektach
internetowych
i marketingowych. W tym:
● projektowanie stron WWW
● projektowanie elementów identyfikacji wizualnej
● projektowanie el. kampanii marketingowych.

UMIEJĘTNOŚCI
GRAFIKA KOMPUTEROWA

★★★★★
WEB DESIGN
(html / css / js):

★★★★☆
WEB DEVELOPMENT
(PHP/MySql/LAMP)

★★★☆☆
ŚRODOWISKO WINDOWS
(Windows XP/Vista/7)

★★★☆☆
ŚRODOWISKO LINUKS
(Gentoo, Debian, Ubuntu)

★★★★☆

Compendium Centrum Edukacyjne 
(20102012)
GRAPHIC / WEB DESIGNER. D
ługotrwała współpraca. Moja praca
polegała głównie na tworzeniu elementów identyfikacji wizualnej
produktów i usług firmy, ale również na:
● projektowanie do druku (DTP)
● projekty logo
● projekty banerów
● projektowanie stron WWW (PSD)
● projektowanie elementów kampanii promocyjnych.

JĘZYKI
POLSKI 
★★★★★

ANGIELSKI 
★★★★☆

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Ministerstwo Zdrowia RP 
(2012)

GRAPHIC / WEB DESIGNER / WEB DEVELOPER. S
tworzenie nowej
strony ówczesnej Minister Zdrowia. W tym:
● projekt graficzny
● projekt el. identyfikacji
● HTML, CSS, JS, PHP
● integracja z CMS
● migracja danych
● konfiguracja serwera
● wsparcie dla edytorów.

Freecolor.pl 
(2008)

GRAPHIC DESIGNER. 
Moja praca skupiała się na projektowaniu do
druku:
● wizytówki, ulotki, broszury, plakaty.
Poza tym zajmowałem się:
● migracją części urządzeń na Linuksa
● opieką nad infrastrukturą sieciową i stacjami roboczymi firmy
● archiwizacja danych.

Netina Sp. z o.o. 
(20062007)

KURSY
✓ Prawo Jazdy kat. B
(Zamość 2005)
✓ Kurs Grafiki
Komputerowej
(Kursor, Zamość 2009)

ZAINTERESOWANIA
✓ rozwiązywanie
problemów
✓ sieci komputerowe
✓ oprogramowanie i ruch
opensource
✓ wydajność sprzętu
✓ interfejsy komputerowe
✓ fotografia
✓ rysunek
✓ podróże
✓ literatura SF

GRAPHIC DESIGNER. 
Projektowanie graficzne:
● banery promocyjne
● kampanie marketingowe
● projektowanie logo.

ZłoteMyśli Sp. z o.o. 
(20062007)
GRAPHIC DESIGNER. 
Projektowanie graficzne:
● banery promocyjne
● kampanie marketingowe
● projekt okładki książki.

ARCHmedia s.c. 
(2005)

GRAPHIC / WEB DESIGNER. P
rojektowanie stron WWW:
● HTML i CSS.

WYKSZTAŁCENIE
Zespół Szkół Elektrycznych (19972002)
●
●

Tytuł: Technik Elektronik
Praca dyplomowa: “Protokół Sieciowy TCP/IP”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

