Pawel Filip Lewkowicz
E-mail:

filiplewkowicz94@gmail.com

Telefon:

+48530415341

Data urodzenia:

10.10.1994

Kraj zamieszkania:

Polska

Region zamieszkania:

podlaskie

Miasto:

Białystok

DOŚWIADCZENIE
04/2018 - 08/2018

Przedstawiciel handlowy, magazynier
DMB Flora
Oddział: Białystoczek
- realizacja płatności gotówkowych,
- doradzanie klientom w zakupie,
- aktywna sprzedaż,
- prezentacja oferty handlowej,
- sprowadzanie towaru na indywidualne zamówienie klienta.

01/2017 - 01/2018

Front - End Developer
Agencja interaktywna 'Gansa'
Oddział: Białystok
- dbanie o semantykę kodu,
- budowa witryn internetowych opartych na CMS WordPress,
- budowa sklepów z użyciem modułu e-commerce – WooCommerce,
- obsługa programu graficznego Adobe Photoshop,
- optymalizacja stron www.

06/2015 - 10/2015

Pomoc biurowa
Mark's Modern Carpentry
Oddział: Kanada, Ontario, Bradford
- dbanie o utrzymanie czystości w biurze.
- organizacja własnej pracy w celu prawidłowego funkcjonowanie biura.
- sprawdzanie i odbieranie poczty w formie tradycyjnej i elektronicznej.
- obsługa urządzeń znajdujących się w biurze takich jak komputer, telefon, drukarka, fax
itp.

02/2015 - 03/2015

Praktyki zawodowe w Gimnazjum sportowym nr. 19 w Białymstoku
-praca z dziećmi,
-prowadzenie zajęć,
-organizacja zajęć.

06/2014 - 12/2014

Praca sezonowa przy zbiorze warzyw
Gorecki farm
Oddział: Kanada, Ontario, Bradford

06/2013 - 12/2013

Praca sezonowa przy zbiorze warzyw
Gorecki farm
Oddział: Kanada, Ontario, Bradford
- zbiór, pakowanie,
- mycie warzyw,
- załadunek ciężarówki wózkiem paletowym.

09/2009 - 06/2013

Zawodnik II ligi piłki ręcznej mężczyzn
Anilana Łódź
Oddział: Łódź

WYKSZTAŁCENIE
10/2013 - obecnie

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
wychowanie fizyczne
Specjalizacja: instruktor kulturystyki
Poziom wykształcenia: licencjat

09/2009 - 06/2013

Liceum Sportowe nr. 10 w Łodzi
Specjalizacja: Piłka ręczna
Poziom wykształcenia: średnie

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
polski

ojczysty

angielski

podstawowy

rosyjski

podstawowy

UMIEJĘTNOŚCI
Prawo jazdy kat. B, HTML, CSS, instruktor kulturystyki, znajomość pakietu Microsoft Office: Excel, Word, Power
Point, Adobe Photoshop, Dreamweaver, SEO, WordPress, negocjacje

ZAINTERESOWANIA
Programowanie, informatyka, dbanie o sprawność fizyczną, rozwój własnych umiejętności, książki, boks, nowinki
technologiczne, branża mobile, social media, UX/UI, piłka nożna.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 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).

