} Anna Katarzyna Nowak
Data urodzenia: 16.08.1990
Obywatelstwo: polskie
Stan cywilny: panna
Kwiatowa 28
35-876 Kraków
Polska
Telefon komórkowy: +48 888 888 888
E-mail: anna.nowak@xyz.pl
Strona www: youtube.com/AnnEvents

Cel zawodowy

Jestem doświadczoną konferansjerką z wykształceniem aktorskim, stale doszkalającą swój warsztat. Współpracowałam
z dziesiątkiem firm i organizacji, prowadząc eventy i animacje. Jestem przekonana, że moje umiejętności mogą okazać
się przydatne także w przypadku imprez organizowanych przez Państwa instytucję.

Wykształcenie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (09.2016 - do teraz, Kraków)
} Wydział: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
} Kierunek: Zarządzanie kulturą i mediami
Lart Studio - Szkoła aktorska (10.2014 - 06.2016, Kraków)
} Kierunek: Aktorstwo Dramatyczne

Doświadczenie zawodowe
AnnEvents (05.2016 - do teraz, Kraków)
Własna działalność gospodarcza
} prowadzenie eventów dla klientów z różnych branż
} prowadzenie animacji i promocji podczas wydarzeń marketingowych
} angażowanie publiczności do udziału
} Prowadzenie koncertów Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej, w tym również transmitowanych w telewizji (TV
Trwam).
Teatr Rozdźwięk (05.2016 - do teraz, Kraków)
Aktorka
} występy w sztukach teatralnych
} nauka tekstu i odgrywanie ról
} odgrywanie monodramatów i spektakli zespołowych
Bj Studio (03.2015 - 02.2016, Kraków)
Animarotka / konferansjerka
} prowadzenie eventów
} tworzenie scenografii
} przygotowywanie scenariuszy imprez
Active Group (10.2014 - 02.2015, Kraków)
Konferansjerka
} prezentacja komunikatów na temat promocji
} prowadzenie wyprzedaży i konkursów
} angażowanie publiczności do uczestnictwa w promocjach
} dbanie o wizerunek marki

Szkolenia
Dykcja i autoprezentacja (05.2017)

 Anna Katarzyna Nowak
Sztuka wystąpień publicznych (03.2016)
Emisja głosu i dykcja (05.2015)

Certyfikaty i uprawnienia
Prawo jazdy kat. B (02.2012)

Umiejętności
nienaganna prezencja (4), posługiwanie się poprawną polszczyzną (4), 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), wysoka kultura osobista (4)
(*) poziom umiejętności: 1 - początkujący, 2 - średniozaawansowany, 3 - zaawansowany, 4 - biegły

Języki
}
}

angielski: zaawansowany
niemiecki: średniozaawansowany

Informacje dodatkowe

Nagrania wydarzeń, które miałam zaszczyt prowadzić, znajdują się na firmowym kanale: youtube.com/AnnEvents

Hobby
teatr, nowe media, kino europejskie

Referencje
Jan Miś, Polska Orkiestra Muzyki Filmowej
mis.jan@pomf.pl; 777 7777 777
Anna Bebło, Galeria Krakowska
ab@gk.pl; 888 888 888
Sylwia Kowalska, Bj Studio
kowalska@bjs.com; 999 999 999

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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