var person = {
name: ”Kamila”,
lastName: ”Matla-Tomczyk”,
age: 33,
location: Warsaw
};

Kurs “Zostań programistą Front-End”
Intensywny programistyczny bootcamp w trybie stacjonarnym:
łącznie 240 godzin zajęć (+ kilka godzin dziennie pracy własnej).
Języki, frameworki i technologie, które poznałam, to:

css

Bootstrap

JavaScript
AJAX

REST

jQuery
Gulp

Sass

PHP

Grafik, który po 9 latach pracy
w zawodzie postanowił zrealizować
marzenie o programowaniu.
Dwumiesięczny bootcamp Coders
Lab utwierdził mnie w przekonaniu,
że Front End Development to droga
pełna wyzwań i możliwości, a praca
z kodem daje wiele satysfakcji.
Szukam miejsca, które umożliwi mi
dalszy rozwój na ścieżce Front-End
Developera, głębsze poznanie
narzędzi i technologii, realizację
ciekawych zadań w przyjaznym
środowisku.
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HTML

person.sayHello();

WordPress RWD

Git & GitHub

Zachęcam do kontaktu! :)

person.data();
+48 692 814 977
kamila.matla@gmail.com

Warszawska Szkoła Fotografii
Fotografia // Studium podyplomowe. 		

Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych

06.2013/06.2015
Warszawa

05.2011/06.2012
Warszawa

Zaawansowane Multimedia // Studia podyplomowe.

Europejska Akademia Sztuk
Studia dzienne na Wydziale Grafiki.
Tytuł magistra sztuki (dyplom z wyróżnieniem).

$(this).languages();
English

linkedin.com/in/
kamilamatla
kamilamatla.com

10.2002/06.2007
Warszawa

in-dust-real.pl
fabryka-pozytywow.pl

person.add(skills);

bdb. // Certificate in Advanced English (CAE)

Deutsch

bdb. // Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

Français

db.

Italiano

github.com/ka1130

db.
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#copywriting

#dtp

#osx

#ms_office(-:

#driving_licence
#photography

#more!

$(this).experience();
07.2012/07.2016
Warszawa

Senior Graphic Designer
Trend Food International GmbH // Polish Campus Marketing Sp. z o.o.
Odpowiedzialna za wszelkiego rodzaju projekty graficzne, projekty internetowe (wdrażanie, edycja
i stały nadzór nad stronami firmowymi opartymi o Wordpress), sesje fotograficzne, teksty
marketingowe, tłumaczenia i działania organizacyjne. Współpraca z programistami www.

01.2012/06.2012
Warszawa

Grafik / Redaktor Prowadzący
M&M Consulting // Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.
Odpowiedzialna za wszelkiego rodzaju projekty graficzne. Redaktor prowadzący czasopisma
“Logistyka Odzysku”: tworzenie layoutu, DTP, pisanie artykułów specjalistycznych, korekta,
działania organizacyjne. Projekty www, layouty stron, mailingi i szablony aukcyjne w HTML,
banery Flash. Współpraca z programistami. Tłumacz. Fotograf.

09.2011/12.2011
Warszawa

Grafik
Promotion Plus
Główny projektant graficzny, odpowiedzialna za wszelkiego rodzaju projekty graficzne, www i DTP.

06.2011/09.2011
Warszawa

Graphic Designer
Schneider Electric
Zespół Global Marketingu: tworzenie layoutów i adaptacja projektów na potrzeby międzynarodowe.
Współpraca przy tworzeniu kampanii marketingowych.

02.2009/04.2011
Warszawa

Graphic Designer
XL Energy Marketing Sp. z o.o.
Odpowiedzialna za różnego rodzaju zadania kreatywne: projektowanie graficzne, DTP, opieka
nad stroną internetową, copywriting, sesje fotograficzne, zadania organizacyjne. Projekty ATL i BTL
realizowane międzynarodowo (Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna).

11.2008/01.2009
Warszawa

Grafik
Agencja reklamowo-wydawnicza POLA Design
Tworzenie layoutów czasopism, katalogów, różnego rodzaju materiałów drukowanych.

11.2007/11.2008
Warszawa

Grafik
Agencja reklamowa KOLA:Ż New Ideas
Projekty ATL&BTL, w tym udział w tworzeniu kampanii reklamowych, layouty, projekty na potrzeby
druku i Internetu. Prace dla największych marek, takich jak Roche, Mercedes-Benz, Lotto, Cadbury
Wedel, Heel etc.

07.2006/08.2006
Leipzig

Praktyki zawodowe w Lipsku (Niemcy) // PHARE 2003

04.2006/06.2006
Warszawa

Praktyki zawodowe //z ramienia Narodowego Centrum Kultury

Atelier malarza Ulricha Strube & wydawnictwo przy Jean-Gebser Akademie

Atelier Foksal
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person.testimonials();
Kamila zajmowała się projektowaniem
i przygotowaniem do implementacji kilku
stron internetowych dla naszych klientów.
Nasza współpraca układała sie bardzo
dobrze, konkretnie - w przyjaznej
atmosferze. Cenimy rzetelność,
terminowość i szybkie reakcje Kamili
na wszelkie potrzeby zmian. Jej doświadczenie
i zaangażowanie gwarantują wysoką jakość
wykonanych prac.

Adam Szymczak G&K Komputer

Kamila trafia w (niekoniecznie jasno
wyrażone) oczekiwania klienta
i bezproblemowo wprowadza wymagane
poprawki. Do tego pracuje szybko
i wydajnie. Jest naprawdę ogromną pomocą
w pracach nad projektami.

$(this).trainings();
Ruby on Rails // Warsaw, 02.2014
Szkolenie: Umiejętności menedżerskie
w zarządzaniu zespołem zadaniowym
BTS MARS Rozwiązania szkoleniowe
Obszary: rola menedżera, przywództwo, budowa zespołu, rozwijanie umiejętności,
motywowanie, kontrolowanie i ocenianie, komunikacja.

Kurs Kreatywnego Pisania // 2009-2011
Instytut Badań Literackich PAN; kontynuacja w szkole “Pasja Pisania”

HTML&CSS / PARP / eduweb.pl

Michał Sacewicz RESOTECH

Wordpress / studiouh.pl / eduweb.pl
Z czystym sumieniem polecam. Współpracowaliśmy z Kamila już wielokrotie, kiedy
nasz globalny dział marketingu rozkładał
ręce, mówiąc, że w takim terminie to, czego
chcemy, jest niemozliwe. A Kamila to robiła.
Produkując nam kreacje nie do odróżnienia
od “globalnych”. Szybko i sprawnie. Czego
chcieć więcej?

Adam Doroziński ALCATEL one touch

person.softskills();

Macromedia Flash MX / Akademia WWW // 2008
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$(this).location();
Obecnie mieszkam w Warszawie, ale nie wykluczam możliwości zmiany
miejsca pracy i zamieszkania, tak w Polsce, jak i za granicą.
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. 2016 r. poz. 922).

