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imię: Rafał
nazwisko: Królikowski
data urodzenia: 2 września 1984 r.
adres zamieszkania:  Warszawa, Ursynów
tel. kom.: +48 693 515 083
e-mail: fafik19@autograf.pl
 3kroliki@wp.pl

Doświadczenie zawodowe:
od 1.X.2006 r. Redaktor, grafik, operator dtp 
 w Zespole Wydawniczym Sił Powietrznych;
 główne obowiązki: projektowanie graficzne wszelkiego   
 rodzaju zaproszeń, bannerów, papierów firmowych, ulotek,  
 plakatów, kalendarzy, zawieszek, opraw książek itp. i przy- 
 gotowywanie ich do druku oraz skład biuletynów, książek,  
 instrukcji wojskowych itp.

1.II. – 18.IX.2006 r. Grafik komputerowy, web designer 
 w firmie consultingowej Media Consulting;
 główne obowiązki: projektowanie graficzne stron inter-  
 netowych oraz bannerów statycznych i animowanych.

Wykształcenie:
2005 – 2006 r. Towarzystwo Edukacji Bankowej 
 – Studium Projektowania i Reklamy 
 ■ specjalizacja: dekorator wnętrz

2003 – 2005 r. Warszawska Szkoła Reklamy 
 ■ uzyskany tytuł: technik reklamy
 ■ specjalizacja: grafika komputerowa

1999 – 2003 r. Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych
 ■ egzamin maturalny
 ■ uzyskany tytuł: plastyk
 ■ specjalizacja: wystawiennictwo

▼
▼
▼
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Dodatkowe kursy i szkolenia:
2006 r. Kurs komputerowy dtp w Akademii WWW

Praktyka zawodowa:
2004 r. Projekty graficzne dla Agencji Reklamowej C4

Umiejętności:

 ■ znajomość programów komputerowych: Adobe PhotoShop 7.0 CE, 
    Adobe Illustrator 10 CE, CorelDRAW 11 i 12, Movie Gear, InDesign, Arcon, 
    Macromedia  Dreamweaver  MX 2004, podstawy Macromedia Flash MX 2004   
    (podstawy), Recognita Plus 4.0., Microsoft Word (podstawy).
 ■ inne: rysunek, malarstwo, budowa makiet, fotografia, stylizacja.

Osiągnięcia:

 ■ praca dyplomowa w Warszawskiej Szkole Reklamy: 
    „Wystawiennictwo jako forma  przekazu promocyjnego na przykładzie stoiska   
    targowego Biura Podróży TRIADA” (praca pisemna + makieta stoiska targowego).
 ■ praca dyplomowa w Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych: 
    wykonanie makiety stoiska agroturystycznego z wykorzystaniem elementów   
    targowego mixu promocyjnego.
 ■ liczne wystawy malarstwa i makiet w Domu Kultury SMB „Imielin”.
 ■ uczestnictwo w plenerach malarsko-rzeźbiarskich.
 ■ wykonanie projektu talii kart dla Agencji Reklamowej C4 na zamówienie 
    Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem dla polskich żołnierzy    
    stacjonujących w Iraku.
 ■ stworzenie własnej strony internetowej: http://www.fafik19.republika.pl/
 ■ sporządzenie systemu identyfikacji wizualnej dla firmy Ortho Group.

Curriculum Vitae


