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Telefon: (+48) 607 606 755
Email: marekopechowski@gmail.com

Marek Opęchowski

Praca zawodowa

Własna działalność
gospodarcza / freelance
StudioMO
www.studiomo.pl

• Print (ulotki,plakaty, bannery wielkoformatowe);
• Digital (formy reklamowe, social media, layouty www;
• DTP (skład publikacji, przygotowanie do druku);
• Wordpress (wdrożenie i zarzdzanie);

11.2010 - obecnie

Graphic designer

Moxie Interactive / Zenith Optimedia

01.2009 - 11.2010

DTP Operator
Image Media Group

• Projekty głównie do internetu
(layouty www, widgety, formy reklamowe);
• Opracowywanie koncepcji kreatywnych
bezpośrednio z klientem oraz w warunkach burzy
mózgów;

• Projekty głównie do druku;
• Przygotowanie do druku zgodnie ze specyfikacją;
• Rozbarwienia CMYK;

11.2006 - 12.2009

Znajomość narzędzi

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Acrobat Pro
Adobe Premiere
Adobe Dreamweaver
CMS WordPress

Na co dzień używam narzędzi Adobe - najczęściej
Ps/Ai/Id. Premiere do montażu, korekcji i edycji
video. Wdrażam i zarządzam kilkoma stronami opartymi na WordPresie. Instaluje i modyfikuje motywy.
Wykonuje też proste operacje w Dw na kodzie
HTML/ CSS.

Wykształcenie

Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej

Magister Psychologii Społecznej
1999-2006

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji, jak i 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).
I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the European Parliament’s and Council of
the European Union Regulation on the Protection of Natural Persons as of 27 April 2016, with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive)

