KLAUDIA KĘDZIOR
O MNIE

Dzień dobry. Nazywam się Klaudia Kędzior. Jestem sympatyczną,
komunikatywną, ambitną dążąca do ciągłego doskonalenia się osobą
potrafiącą dopasować się do każdej sytuacji. Moją pasją jest projektowanie
nowoczesnych stron internetowych, księgowość oraz sport. Jestem fotomodelką
w agencji piłkarskiej.

KONTAKT
ADRES

WYKSZTAŁCENIE
2013 - 2017

TECHNIK INFORMATYK
Zespół szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Technikum
informatyczne

Ul. SIEWNA 12a

MENADŻER FINANSOWY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

43-418 BRZEZÓWKA

2017 - trwa

TELEFON
+48 664 694 783

DOŚWIADCZENIE

E-MAIL
KEDZIOR.KLAUDIA7@GMAIL.COM

Akademia WSB odział zamiejscowy w Cieszynie, Studia licencjackie

Maj 2016

P. H. U. Darma S. J. – praktyka w zawodzie informatyk (obsługa
komputerów, zarządzanie magazynem, obsługa sklepu
internetowego)
06/2017- 09/2017

INFORMACJE

PRAKTYKA ZAWODOWA

PRACOWNIK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
w Dębowcu – staż

2017 - trwa

ASYSTENTKA DS. KSIĘGOWOŚCI
NORDflam sp. z o.o. sp. Komandytowa ( dbanie o obiekt
dokumentów, opisywanie faktur, potwierdzanie i uzgadnianie sald,
kontakt z kontrahentami, dekretacja i księgowanie faktur i wyciągów
bankowych, analiza wyników finansowych )

PORTFOLIO

http://klaudiakedzior.pl/
2018 - 2019

WEBMASTER
SOCHACKI DESIGN ( projektowanie nowoczesnych stron www w
systemie Wordpress, zarządzanie oraz tworzenie stron
internetowych, projektowanie elementów graficznych, obsługa
klientów, konfiguracja serwerów oraz domen, obsługa mediów
społecznościowych )

UMIEJĘTNOŚCI


Bardzo dobra znajomość Wordpress, HTML, CSS.
MS Office

(Word,

Excel,

Power

Point),

pakietów biurowych

Photoshop,

GIMP,

poczty

elektronicznej


Umiejętność

zarządzania

i

konfigurowania

systemów

operacyjnych

Windows oraz sieciami komputerowymi


Prawo jazdy kat. „B”



Kurs „Pracownik biurowy - kadry i płace od podstaw”



Certyfikat w zakresie konfiguracji sieci w małych firmach CCNA Discovery:
Networking for Home and Small Businesses



Język angielski - komunikatywny

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

