
Profil 
W pracy nad projektem staram się być perfekcjonistą. Niezależnie od tego czy 
jest to  pozytywna treść wirusowa osiągająca 100 000 kliknięć, konferencja 
prasowa, prezentacja, reklama, czy wpis na blogu o PR i marketingu w kulturze. 

Doświadczenie 
Specjalista ds. kontaktów zewnętrznych, Ośrodek „Brama Grodzka - 
Teatr NN”, Lublin — maj 2015 - obecnie 
Public relations, media relations, marketing wydarzeń, festiwali i projektów, 
przygotowanie i wdrażanie strategii komunikacji i promocji (regionalnych i 
międzynarodowych), zarządzanie komunikacją w social media, opieka nad 
codzienną komunikacją: newslettery, aktualności na stronie www, etc. 
Współpracownik account managera, Agencja Warszawa / AW+, Lublin 
— październik - listopad 2017 
Produkcja kampanii otwarcia centrum handlowego dla klienta agencji. W tym: 
Wsparcie w przygotowaniu contentu dla kreacji reklamowych, współpraca z 
podwykonawcami, przygotowanie eventu B2B, tworzenie briefów dla 
prowadzącego i influencerów, działania produkcyjne, komunikacja z klientem. 
Specjalista ds. social media, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, Lublin — maj 2014 - maj 2015 
Kreowanie wizerunku w social media, zarządzanie kampaniami rekrutacyjnymi w 
Google AdWords i Facebook Ads, opracowywanie strategii komunikacji z 
kandydatami na studia i ich realizacja, tworzenie serwisu dla kandydatów, 
raportowanie skuteczności kampanii reklamowych, zarządzanie kryzysem w 
social media, doradztwo w zakresie social media dla jednostek uniwersyteckich, 
współorganizacja Dnia Otwartego, mailing. 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych, KUL i WSSP,  Lublin — 2012 - 2018 
Zajęcia z zakresu: intercultural communication, public diplomacy, propedeutyki 
animacji sieci, teorii i praktyki nowych mediów, ekonomiki mediów, e-literatury, 
wiedzy o kulturze, literatury najnowszej. 
Wykształcenie 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, literaturoznawstwo 
 — obecnie 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, filologia polska 
 — magister, 2012 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kulturoznawstwo 
 — licencjat, 2010 
Umiejętności 
język angielski (FCE), tworzenie strategii komunikacji, marketing internetowy,  
SM, content marketing i copywriting, obsługa CMS, media relations, Google 
AdWords i reklama na Facebooku, tworzenie stron www (WordPress). 
Nagrody, osiągnięcia i szkolenia 
Szkolenie Google Developer Challenge Scholarship to the Android Basics track 
Lubelskie Wyróżnienie Kulturalne „Żurawie 2012” – laureat w kategorii „słowo”, 
Szkolenie „Open Access. Wstęp wolny do nauki”,  
Redakcja pism internetowych „Dworzec Wschodni” i „Katedra Krytyki”.  
Blog o PR i marketingu w kulturze -  „wniedoczasie.pl”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 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)).
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