Paweł Klimczak
Podczas mojej dotychczasowej kariery miałem styczność z problematyką
pozycjonowania stron firmowych w Internecie. Zajmowałem się tworzeniem,
pozycjonowaniem, utrzymaniem witryn internetowych. Tworzyłem samodzielnie
treści. Dzięki bliskiej współpracy z klientami dobrze poznałem kluczowe elementy
skutecznej promocji oraz zasady tworzenia wartościowych treści dla użytkownika.

Doświadczenie zawodowe
02.2020 – obecnie [1 mies.]
Web Master / Własna działalność gospodarcza WEB-STUDIO / Kielce

Kontakt

Krótki opis stanowiska:
Aktualnie prowadzę własną działalność gospodarczą z zakresu tworzenia i

E-mail:
pawel_klimczak.1993@o2.pl

pozycjonowania stron internetowych. Mam przyjemność prowadzić kilka
projektów z zakresu pozycjonowania. Wszelkie informacje dotyczące

Telefon:

zrealizowanych projektów znajdują się na stronie:
-https://web-designstudio.pl/

533 723 767
Data urodzenia:
03.01.1993
Miejscowość:
Wielebnów

07.2019 – 12.2019 [6 mies.]
Webmaster / Auto Centrum / Praca zdalna
Krótki opis stanowiska:
-Administracja oraz bieżąca obsługa stron firmowych, na ten moment jest ich 65
lecz ciągle powstają nowe
-Tworzenie stron od podstaw

Umiejętności

-Pozycjonowanie serwisów, SEO, SEM, pozyskiwanie linków
-Organizacja płatnych wpisów za pomocą np portalu whitepress.pl

Podstawowa znajomość
JavaScript
Znajomość obsługi oraz diagnozy

Przykładowe osiągnięcia:

środowiska Wordpress
Znajomość obsługi oraz diagnozy

-autoskupwarszawa-flotyodfirm.pl -88% fraz w top 3 (wyszukiwarka Google)

systemów operacyjnych
Windows

-skupnieruchomosci-warszawa.pl - 72% fraz w top 3 (wyszukiwarka Google)
- autozlomowaniewarszawa.pl- 44% fraz w top 3 (wyszukiwarka Google)
-autoholowanieskierniewice.pl- 100% fraz w top 3 (wyszukiwarka Google)

Prawo jazdy kat. B
HTML

Pozycje mierzone za pomocą skryptu działającego na serwerze firmowym.

CSS
PHP

09.2018 – 06.2019 [10 mies.]

Divi
Elementor

Product Manager / Indual Sp. z o.o. / Stąporków
Krótki opis stanowiska:

Majestic SEO
Google Analytics

-Prowadzenie oraz monitorowanie kampanii Google Adwords
-Prowadzenie oraz monitorowanie sprzedaży w serwisie Allegro

AdWords
GIMP
podstawowa znajomość WF-Mag

-Obsługa oraz wdrażanie u klienta Grawerek Laserowych Typu Fiber
-Obsługa zdarzeń zgłaszanych przez pracowników firmy
-Administracja witrynami firmowymi
04.2018 – 09.2018 [6 mies.]
Sprzedawca internetowy / Destyladia Sp. z o.o. / Kraków

Języki
angielski: poziom średni

Krótki opis stanowiska:
-Administrowanie kontem Allegro oraz sklepem internetowym opartym o
PrestaShop
-Monitorowanie bieżących trendów oraz cen produktów

-Pozycjonowanie serwisu, wdrażanie skutecznej polityki reklamowej
-Kontakt z klientem indywidualnym oraz biznesowym
-Uruchomienie sprzedaży w serwisie allegro, zoptymalizowanie polityki SEO i
SEM
10.2017 – 04.2018 [7 mies.]
Pracownik biurowy / OCS Włodzimierz Kumański / Łopuszno
Krótki opis stanowiska:
-Programowanie w środowisku QlikView
-Testowanie manualne aplikacji
-Wdrażanie oraz kocówa konfiguracja aplikacji

Wykształcenie
04.2016 – 10.2017 [1 rok 7 mies.]
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Kierunek: informatyka
Specjalizacja: Grafika Komputerowa
Poziom wykształcenia: magister inżynier
10.2012 – 03.2016 [3 lata 6 mies.]
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: informatyka
Specjalizacja: Technologie informatyczne
Poziom wykształcenia: inżynier

Szkolenia, kursy, certyfikaty
01.2016
Cisco CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks
Organizator: Politechnika Świętokrzyska Lokalna Akademia CISCO przy wydziale
Elektrotechniki, Automatyki i informatyki

Aktywność dodatkowa
08.2019 – 08.2019 [1 mies.]
skupnieruchomoscikrakow.pl
Dodatkowe informacje:
Strona poświęcona skupowi mieszkań w Krakowie. Po wejściu na stronę
otrzymamy instrukcję jak podejrzeć statystyki strony w wynikach wyszukiwania.
Projekt w całości zrealizowany przez moją osobę. Stronę cały czas pozycjonuję.
07.2019 – 07.2019 [1 mies.]
web-designstudio.pl/
Dodatkowe informacje:
Witryna prezentująca usługi mojej osoby w zakresie tworzenia stron
internetowych. Całość oparta o system CMS WordPress oraz motyw DIVI. Całość
witryny oraz tekstów zrealizowana przez moją osobę. Jedną z ciekawszych
funkcji strony jest moduł pomiaru pozycji w wyszukiwarce Google.
06.2019 – 06.2019 [1 mies.]
http://auto-testy.pl:7134/login

Dodatkowe informacje:
Skrypt mierzy aktualne pozycje w wynikach wyszukiwania Google. Skrypt mierzy
pozycję moich projektów. Dla firmy Auto Centrum uruchomiłem skrypt na
osobnym serwerze.Dane logowania do systemu: login: biuro@webdesignstudio.pl,
hasło: designstudio

Zainteresowania
Nowe technologie ( sprzęt komputerowy, nowe techniki, kierunek rozwoju
programowania), Motoryzacja (kierunek rozwoju, najnowsze rozwiązania,
budowa podstawowych elementów), Piwowarstwo ( ważenie piwa, śledzenie
panujących trendów)

Linki
Profil zawodowy na portalu Linkedin
https://www.linkedin.com/in/pawe%C5%82-klimczak-304498179/
Portfolio
http://pawelklimczak.pl
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV
(moje
zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo
zgadzam się
na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych
rekrutacji.

