
Paweł Klimczak 

E-mail: pawel_klimczak.1993@o2.pl                               WWW: pawelklimczak.pl      

Telefon: 533 723 767                                                        

         Podczas mojej dotychczasowej kariery miałem styczność z problematyką 

pozycjonowania wizerunku firm w Internecie. Zajmowałem się pozycjonowaniem 

witryn internetowych, uruchamianiem sprzedaży w serwisach aukcyjnych, 

tworzeniem oraz utrzymaniem stron www. Dzięki bliskiej współpracy z klientami 

dobrze poznałem kluczowe elementy skutecznej promocji oraz zasady tworzenia 

wartościowych treści dla użytkownika.  

Doświadczenie zawodowe   
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07/2015 

 

Indual Sp. z o.o.  
Product manager 

Obowiązki: 

 Prowadzenie oraz monitorowanie kampanii Google Adwords 

 Prowadzenie oraz monitorowanie konta w serwisie Allegro 

 Obsługa oraz wdrażanie u klienta Grawerek Laserowych Typu Fiber 

 Obsługa zdarzeń zgłaszanych przez pracowników firmy 

 Administracja witrynami firmowymi 

Destylandia Sp. z o.o.  
Sprzedawca internetowy 

Obowiązki: 

 Administrowanie kontem Allegro oraz sklepem internetowym opartym o 
PrestaShop 

 Monitorowanie bieżących trendów oraz cen produktów 

 Pozycjonowanie serwisu, wdrażanie skutecznej polityki reklamowej 

 Kontakt z klientem indywidulanym oraz biznesowym 

Osiągnięcia: 

 Uruchomienie sprzedaży w serwisie allegro, zoptymalizowanie polityki SEO 
i SEM 

OCS Włodzimierz Kumański 
Technik prac biurowych 

Obowiązki: 

 Programowanie w środowisku QlikView 

 Testowanie manualne aplikacji 

 Analiz wymagań 

 Wdrażanie oraz kocówa konfiguracja aplikacji 

Osiągnięcia: 

 Usystematyzowanie ładowania danych, poprawa czytelności programu 

 

Perfektus plus 

Praktykant 

Obowiązki: 

 Obsługa klienta indywidualnego   

 Przyjmowanie zleceń serwisowych 

 Diagnoza oraz naprawa sprzętu 
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Wykształcenie 

04/2016 – 10/2017 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 

Kierunek: informatyka 

Specjalizacja: grafika komputerowa 

Poziom wykształcenia: magister inżynier 

10/2012 - 03/2016 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Kierunek: informatyka 

Specjalizacja: technologie informatyczne 

Poziom wykształcenia: inżynier 

Kursy, szkolenia i certyfikaty 

01/2016 Cisco CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks 

Organizator: Politechnika Świętokrzyska Lokalna Akademia CISCO przy 
wydziale Elektrotechniki, Automatyki i informatyki 

10/2013 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz 
z zakresu bezpiecznej obsługi- wymiany butli gazowych 

Organizator: Szkoltex Centrum Usług BHP i Kadr 

Dodatkowa aktywność 

Projekt: http://www.wikibizuteria.pl  

Projekt zrealizowany w całości przez moją osobę. Rozmieszczenie oraz kolorystykę zrealizowałem na 
życzenie pomysłodawczyni strony.  

 

Projekt: http://www.jaspoldruk.pl 

Strona informacyjna firmy. Zakres prac obejmował przeniesienie istniejącej strony na 
platformę Wordpress wraz z treścią oraz grafiką witryny. Całość dostosowana pod wymagania klienta. 

 
 Projekt: http://www.pawelklimczak.pl                                                                                                 
Strona poświęcona prezentacji mojej osoby. Całość prac zrealizowana przeze mnie w oparciu o 
środowisko Wordpress.  

Projekt(w budowie): http://alkoveb.pl/                                                                                                     
Strona pełniąca funkcję wyszukiwarki trunków alkoholowych. Serwis oparty o platformę Wordpress 
oraz odpowiednio zmodyfikowaną wtyczkę WooCommerce. Pracę obejmują przygotowanie 
materiałów graficznych, programowanie odpowiednich funkcjonalności, testowanie serwisu oraz 
opracowanie odpowiedniej taktyki pozycjonowania i promocji. 

Znajomość języków obcych 

angielski: B2 

Umiejętności 

Narzędzia IT 

 HTML, CSS, UML (dobra) 

 PHP, Java, JavaScript, MySQL, Bootstrap (podstawowa)  

 Google Adwords, Google Analytics, Google Trends 

Umiejętności IT 

 Podstawowa znajomość systemu kontroli wersji GIT 

 Znajomość zagadnień związanych z regulacją o ochronie danych osobowych 

 Obsługa oraz diagnoza systemów operacyjnych Windows, Android, środowiska Wordpress i 
PrestaShop 
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Programy 

 aSISt, QlikView,(dobra) 

 Android studio, Visual Studio, Visual Paradigm, Microsoft Visio (dobra) 

 Gimp ,  Corel 

Inne umiejętności:  

 Prawo jazdy kat B 

Zainteresowania 

Nowe technologie ( sprzęt komputerowy, nowe techniki, kierunek rozwoju programowania) 

Motoryzacja (kierunek rozwoju, najnowsze rozwiązania, budowa podstawowych elementów) 

Piwowarstwo ( ważenie piwa, śledzenie panujących trendów) 

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) . Jednocześnie 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 


