} Anna Katarzyna Nowak
Data urodzenia: 16.08.1993
Obywatelstwo: polskie
Stan cywilny: mężatka
Kwiatowa 28
35-876 Kraków
Polska
Telefon komórkowy: +48 888 888 888
E-mail: anna.nowak@xyz.pl
Strona www: facebook.com/SlubMarzen

Cel zawodowy

Jestem młodą, ale doświadczoną osobą, doskonale znającą branżę ślubną. Jestem doskonale zorganizowana, kreatywna, z
dużą łatwością nawiązywania kontaktów. Podejmę pracę, która pozwoli mi wykorzystać umiejętności i udoskonalić
warsztat.

Wykształcenie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (09.2015 - 02.2017, Kraków)
} Stopień: studia magisterskie, Specjalizacja: Public relations w branży eventowej
} Wydział: Marketingu i Zarządzania
} Kierunek: Public relations
Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu (09.2012 - 06.2015, Toruń)
} Stopień: studia licencjackie
} Wydział: Zarządzania i Marketinu
} Kierunek: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Doświadczenie zawodowe
Concept66 Organizacja Ślubów (05.2016 - 03.2017, Kraków)
Doradca ślubny
} kompleksowa organizacja przyjęć weselnych
} raportowanie do siedziby firmy
} wykonywanie próbnych sesji ślubnych
} doradztwo w zakresie doboru sukni ślubnej, uczesania i makijażu
Agencja MARKETING & EVENTY (01.2016 - 03.2016, Kraków)
Stażysta
} pomoc w prowadzeniu działań marketingowych
} organizacja wyjazdów integracyjnych
} planowanie ślubów (wybór miejsca, doradztwo w zakresie dekoracji, formalności urzędowe)
Sheraton Hotel (05.2015 - 12.2015, Kraków)
Kelnerka
} kelnerowanie podczas ślubów, bankietów, konferencji naukowych
} obsługa gości
} dbanie o wystrój oraz należyty porządek na sali

Szkolenia
Projektowanie sukien ślubnych (04.2017)
Kurs Fotografii Ślubnej (07.2016)
Kurs florystyczny Art&Decor (02.2016)

 Anna Katarzyna Nowak

Umiejętności
kreatywność i zmysł artystyczny (4), dokładność i precyzja (4), łatwość w nawiązywaniu kontaktów (4),
odpowiedzialność (4), efektywność pod presją czasu i stresu, organizacja pracy (4), prezencja (4), wysoka kultura
osobista (4)
(*) poziom umiejętności: 1 - początkujący, 2 - średniozaawansowany, 3 - zaawansowany, 4 - biegły

Języki
}
}

angielski: zaawansowany
niemiecki: średniozaawansowany

Informacje dodatkowe
Jestem w pełni dyspozycyjna czasowo. Chętnie podejmę się ambitnych projektów, także w zakresie organizacji ślubów
za granicą. Jestem otwarta na dalsze szkolenia.

Hobby

światowe trendy w branży modowej, moda ślubna, projektowanie odzieży, fotografia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
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