
Kontakt

E-mail:
rudnitsky82@gmail.com

Telefon:
+48 727 888 118

Data urodzenia:
02.10.1982

Miejscowość:
Lublin

Umiejętności

WordPress
MS Office
Excel
Rekrutacja
Adobe Premiere Pro 2023
Adobe Photoshop 2023

Języki

rosyjski: poziom zaawansowany

ukraiński: poziom ojczysty

polski: poziom zaawansowany

Yevhen Rudnytskyi

Doświadczenie zawodowe

09.2011 – obecnie [11 lat 6 mies.]
Freelancer / Własna działalność gospodarcza / sp. z o.o. / Ukraina / Polska

Krótki opis stanowiska:
Marketing (3-5 lat), Tworzenie stron na WordPress i wsparcie techniczne (ponad
10 lat), E-commerce (allegro - 7 mies), montaż wideo (5 mies).

07.2017 – 11.2022 [5 lat 5 mies.]
Konsultant ds obsługi klienta biznesowego
/ Doradztwo i Szkolenia Krzysztof Łątka / Lublin

Krótki opis stanowiska:
Prowadzenie kampanij reklamowych na Facebooku ta Instagram, wsparcie
techniczne webinariów rekrutacyjnych. Tworzenie i wsparcie ponad 10 stron
www. Wsparcie informatyczne i marketyngowe projektu rekrutacyjnego,
rekrutacja personelu medycznego dla polskich szpitali. Organizacja VoIP dla
contact center.

11.2019 – 03.2020 [5 mies.]
Konsultant ds. Rekrutacji / FULL JOB sp. z o. o. / Lublin

Krótki opis stanowiska:
Rekrutacja pracowników z Ukrainy. Tworzenie stron internetowych dla działu
rekrutacji

07.2018 – 10.2019 [1 rok 4 mies.]
Konsultant ds. Rekrutacji / SGP GROUP sp. z o. o. / Lublin

Krótki opis stanowiska:
Rekrutacja pracowników z Ukrainy. Tworzenie stron internetowych dla działu
rekrutacji. Prowadzenie kampanii reklamowych.

04.2017 – 03.2018 [1 rok]
Przedstawiciel handlowy / PPH Lubmax sp. z o. o. / Lublin

Krótki opis stanowiska:
Przeniesienie zawartości strony WWW ze starej CMS na WordPress. Obróbka
zdjęć towaru. Pomoc na magazynie. Wyjazdy na zakupy hurtowe, cotygodniowa
pomoc w załadunku i wysyłka palet z towarem do Niemiec

Wykształcenie

09.2008 – 06.2010 [1 rok 10 mies.]
Kijowsky Instytut Własności Intelektualnej Odeskiej Akademii Prawniczej
Kierunek: prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Specjalizacja: specjalist ds. własności intelektualnej
Poziom wykształcenia: magister

08.2000 – 06.2005 [4 lata 11 mies.]
Państwowy Chersoński Uniwersytet Rolniczy
Kierunek: budownictwo
Specjalizacja: inżynier hydrotechnik



Poziom wykształcenia: inżynier

Szkolenia, kursy, certyfikaty

01.2023
Targetyng w Facebook oraz Instagram
Organizator: WowTarget

02.2022
Innovation Coach STEP
Organizator: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii
Nauk (IPPT PAN)

Aktywność dodatkowa

11.2022 – obecnie [4 mies.]
konsultacji z zakresu poszukiwania pracy
/ Lublin, Krakowskie Przedmieście 39

Dodatkowe informacje:
Jako przedstawiciel Funduszu Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej udzielam
konsultacji z zakresu poszukiwania pracy w Punkcie Informacyjnym Lubelskiego
Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie

Zainteresowania

Tworzenie stron internetowych, Marketing internetowy, AI

Linki

Witryna osobista
https://rudnyckyj.com

Portfolio
https://aroksds.com/portfolio

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).


