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Yevhen Rudnytskyi
E-mail: rudnitsky82@gmail.com
Telefon: +48 727 888 118
Data urodzenia: 02.10.1982
Miejscowość: Lublin

Jeśli pracuję nad ciekawym projektem, skupiam się głównie na jego realizacji. Właściwie szukam projektu, do którego
mogłbym się dołączyć. Tworzę zadania techniczne, znajduję osoby potrzebne do realizacji projektu. Posiadam
doświadczenie w rekrutacji różnych specjalistów (programistów, szwaczek, pielęgniarek), pracowników magazynowych
oraz pracowników fizycznych dla agencji zatrudnienia. Utrzymuję kontakt z zrekrutowanymi pracownikami
przynajmniej do czasu otrzymania pierwszej pensji i pozytywnego odbioru pracy. Nie pozwalam krzywdzić
zrekrutowanego przeze mnie pracownika ani koordynatoru, ani dyrektoru firmy! Interesuję się zarządzaniem
nieruchomościami w Polsce, wynajmem i podnajemem lokali dla pracowników.
Dowolny rodzaj umowy: umowa o pracę, umowa zlecenia / o dzieło oraz B2B.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
06.2021 – obecnie (11 mies.)
Prezes zarządu

Aroks Group sp. z o. o.

Lublin

Krótki opis stanowiska:
Freelancer. Świadczenie usług projektowania stron internetowych;
Marketing internetowy (Facebook, Instagram), od dawna współpracujemy z agencjami
zatrudnienia, które potrzebują pracowników z zagranicy. Tworzenie czat-botów Viber, Telegram.
Mam doświadczenie w sprzedaży na Allegro przez Sky-Shop (integracja z hurtowniami i współpraca
w formacie dropshipping, umieszczanie towarów, tworzenie opisów, obróbka zdjęć, przyjmowanie
zamówień i wysyłanie towarów, odpowiadanie na reklamacje i obsługa zwrotów, wystawianie
faktur.). Zlecenia dla freelancerów (designerzy, programiści, copywriterzy, rekruterzy w Ukrainie).
Rzadko, ale piszę teksty na temat zatrudnienia i legalizacji pobytu w Polsce. Rozwijam kilka grup
na Facebooku poświęconych zatrudnieniu w Polsce. Pomagam uchodźcom z Ukrainy znaleźć
mieszkanie i pracę.
07.2017 – obecnie (4 lata 10 mies.)
Konsultant ds obsługi klienta biznesowego

Doradztwo i Szkolenia Krzysztof Łątka

Lublin

Krótki opis stanowiska:
Tworzenie stron:
http://krzysztoflatka.pl/
http://most-biznesu.eu/
https://medsestra.pl/
https://vrachi.pl/
https://vrachi.eu | https://likari.eu/
Prowadzenie kampanij reklamowych na Facebooku ta Instagram, wsparcie techniczne webinariów

rekrutacyjnych. Wsparcie projektu rekrutacyjnego, zatrudnienie personelu medycznego w polskich
szpitalach. Montaż wideo, projektowanie i obsługa chatbotów. Dostosowanie stworzonego
wcześniej CRM do potrzeb projektu
11.2019 – 03.2020 (5 mies.)
Konsultant ds. Rekrutacji

FULL JOB sp. z o. o.

Lublin

Krótki opis stanowiska:
Rekrutacja pracowników z Ukrainy.
Tworzenie strony: http://fulljob.com.ua/
Рrojektowanie bazy danych pracowników i CRM ukraińskiego działu rekrutacji, uruchomienie
telefonii IP za pośrednictwem operatora Binotel.
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: http://robota.sgpgroup.eu/ i http://robota.human-hunter.eu/
Рrojektowanie bazy danych pracowników i CRM ukraińskiego działu rekrutacji, uruchomienie
telefonii IP za pośrednictwem operatora Binotel.
04.2017 – 03.2018 (1 rok)
Przedstawiciel handlowy

PPH Lubmax sp. z o. o.

Lublin

Krótki opis stanowiska:
Sprzedaż towarów firmy przez telefon.
Tworzenie strony https://lubmax.eu/
Przeniesienie zawartości strony ze starej CMS na WordPress. Obróbka zdjęć towaru.
Pomoc w magazynie. Wyjazdy na zakupy hurtowe, cotygodniowa pomoc w załadunku i wysyłka
palet z towarem do Niemiec
01.1990 – 07.2015 (25 lat 7 mies.)
Praca w domu na wsi Rodzina

Zaliznyj Port, Chersonski obw.

Krótki opis stanowiska:
Wypas bydła (krowy, owce), opieka nad zwierzętami domowymi (krowy, konie, świnie, króliki),
opieka nad ptakami (kurczaki, kaczki, indyki, bażanty). Praca w szklarni (sadzenie i pielęgnacja
pomidorów, papryki), pielęgnacja krzewów winogron, przycinanie winogron i drzew (głównie
owocowych). Uprawa różnych warzyw....
Ostatnie 10 lat pobytu w Ukrainie pracowałem w ośrodku rekreacyjnym, który należał do naszej
rodziny i wraz z żoną prowadzili w sezonie własny sklep spożywczy.
09.2013 – 10.2014 (1 rok 2 mies.)
współwykonawcą pracy naukowo-badawczej

Narodowy Uniwersytet Transportu Ukrainy

Ukraina, Kijów
Krótki opis stanowiska:
rozwiązanie problemów komercjalizacji opracowań akademickich oraz organizacji procesu
komercjalizacji wyników badań naukowo-technicznych na uczelniach wyższych

09.2011 – 09.2012 (1 rok 1 mies.)
naukowy pracownik
Państwowa Akademia Ekologicznej Edukacji Podyplomowej i Zarządzania

Ukraina, Kijów

Krótki opis stanowiska:
Od 2010 roku pracowałem jako Administrator Publicznego Segmentu Krajowej Sieci Transferu
Technologii Ukrainy. W latach 2011 - 2013 pełniłem funkcję Dyrektora Wykonawczego Krajowej
Sieci Transferu Technologii Ukrainy. W tym samym czasie od 2011r. do 2012r. pracowałem jako
naukowy pracownik Państwowej Akademii Ekologicznej Edukacji Podyplomowej i Zarządzania, na
bazie której powstawał Segment Ekologiczny Krajowej Sieci Transferu Technologii.
03.2009 – 09.2010 (1 rok 7 mies.)
główny specjalista w Dziale Wdrażania Programów i Projektów Rozwoju Innowacyjnego
Budżetowa Instytucja Państwowa "Północne Regionalne Centrum Rozwoju Innowacyjnego"
Ukraina, Kijów
Krótki opis stanowiska:
Projektowanie programów i projektów innwacynego rozwoju.
01.2006 – 09.2008 (2 lata 9 mies.)
młodszy pracownik naukowy
Instytut Hydrotechniki i Melioracji Ukraińskiej Akademii Nauk Rolniczych

Ukraina, Kijów

Krótki opis stanowiska:
Projektowanie wodo-sprząntających konstrukcji.

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

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW
rosyjski: poziom ojczysty
ukraiński: poziom ojczysty
polski: poziom zaawansowany

UMIEJĘTNOŚCI
WordPress Marketing internetowy rekrutacja online Project management elektronarzędzie
narzędzia ogrodnicze MS Office Excel HTML CSS Adobe Fotoshop Adobe Premiere
Prawo jazdy kat.B ale od dawna nie prowadziem auto

SZKOLENIA, KURSY, CERTYFIKATY
01.2022
Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I
Organizator: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
07.2021
Cykl szkoleń sprzedażowych z wykorzystaniem systemu Sky-Shop
Organizator: Sky-Shop
07.2021
Cykl kursów o sprzedaży na Allegro
Organizator: Allegro
10.2013
PR i komunikacje
Organizator: Kreatywny Centrum CKT
10.2009
Transfer technologii: przygotowanie kandydatów na brokerów technologii
Organizator: Państwowy Instytut Własności Intelektualnej
10.2007
Inicjatywy Wspólnotowe . Motywacja do działania publicznego
Organizator: Olsztyn (Polska)
07.2007
współpraсa z społecznymi organizacjami
Organizator: Kijowsko- Mohylańska akademia
07.2007
Ustawodawstwa i analityczne noty
Organizator: Kijowsko- Mohylańska akademia
06.2007
Przyjęcie decyzij w zarządzaniu
Organizator: Kijowsko- Mohylańska akademia

AKTYWNOŚĆ DODATKOWA
10.2009 – obecnie (12 lat 7 mies.)
Angażowałem się okresowo również w działalność społeczną.

ZAINTERESOWANIA
Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro
Windows / Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
WordPress, Opencart, PrestaShop
html, css
Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console

LINKI
https://www.facebook.com/rudnyckyj

