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Dane personalne: 
Imię i nazwisko : Anna Krysiak Wrocław 
Adres: Ul Ćwiczebna 7/551-180 
Data urodzenia: 26.04.1984r 
Tel: 512-074- 044 
Email: Anna.krysiak84@gmail.com 
WWW.placiszbypomoc.pl/ 

http://sklepeko-naturalfood.pl/ 

Cel : zbieranie funduszy na lokal na pracownie 

artystyczną dla 

osób 

Niepełnosprawnych 
Wykształcenie : 
2013-2014r Wyższa szkoła Humanistyczna kierunek Architektura Wnętrz 
2012r – 2013r Ap Edukacja Studium Dekorator Wnętrz 
2011r Wyższa Szkoła Bankowa Kierunek Zarządzanie w turystyce 
2010r Studium Profesja Studium Logistyki - zaocznie 
30. 09.2006r-21.10.2011r Wyższa Szkoła Bankowa. kierunek Zarządzanie i Marketing Sp.: 
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
2004r. – 2006r. Regionalny Ośrodek Edukacji - Studium Administracji Publicznej Sp. 
Fundusze strukturalne w Administracji Samorządowej 
Doświadczenie Zawodowe: 

01.03.2014r obecnie Własna Działalność Gospodarcza Internetowy Sklep ekologiczny Natural Food 

http://sklepeko-naturalfood.pl/ 
06.06.2013r - obecnie Wolontariat w fundacji"Płacisz by pomoc coffe is a 
passion" 
06.06.2013r Założenie fundacji” Płacisz by pomóc coffe is a passion” 
01.02.2011 – 31.07.2011r Wprowadzanie danych do systemu informatycznego 
LernenSp.o.o | Miejsce pracy „Wrobis„ Szewska 3Wrocław 
• skanowanie dokumentów księgowych , wprowadzanie 
dokumentów księgowych do systemu informatycznego 
28.02.2011 -28.06.2011r Pracownik obsługi klienta Amrest sp. Z. o .o „Restauracja 
KFC” Pl dominikański 3 Wrocław 
• obsługa klientów , pomoc w robieniu kanapek utrzymywanie 
czystości zaplecza , 
09.2008r- 12.2009r. Przedstawiciel firmy promotor „Royal Brand” Warszawa 
promotor promocja przypraw, 
• sprawdzanie stanu przypraw, sporządzanie raportów ze 
sprzedaży liczenie towaru na sklepie w sklepach „Piotr i Paweł 
Alma 
07.2008r - 08.2008r Hostessa „AN –JAR „ Promocja i Marketing Wrocław 
CV 
∙ promowanie towarów w różnych hipermarketach nterenie 
Wrocławia 
10.2007 – 06.2008 r. Pracownik administracyjny „SGK PROJEKT” Grzegorz 
Kamiński 
• Wystawianie faktur w programie R2 Faktur .Wprowadzanie oraz kontrolowanie ważności badań 
lekarskich badań bhp oraz szkoleń, nie dopuszczanie do pracy bez spełnienie warunków w kodeksie 
pracy kontrola oraz prowadzenie ewidencji obecności czasu pracy w firmie przez wszystkie 
działy- prowadzenie dziennika korespondencji oraz wraz dostarczaniem na pocztę. 
Wprowadzanie w programie r2 Płatnik danych osobowych pracowników tzw. Świadectw 
pracy prowadzenie ewidencji oraz dostarczenie deklaracji pracowniczych PIT ” 
15.09.2007r - 30 .06.2008r Pracownik biurowy ”MARCON „Zakład Pracy chronionej 

http://www.placiszbypomoc.pl/


• Reprezentowanie zakładu, dbałość o dobre imię. Wystawianie faktur sprzedaży i sprawdzanie 
płatności- przygotowywanie dokumentów do realizacji zamówień- udzielanie informacji 
telefonicznych i przyjmowanie zleceń- odbieranie i o wysłanie poczty- wykonywanie innych poleceń 
właściciela firmy 
30.06.2006 – 06.2007r Sp. do sp. Marketingu „STEN „OCHRONA OSÓB I MIENIA” Zakład 
pracy Chronionej 
• Sprzedaż odzieży w sklepie Firmy J.S . Dbanie o wystrój sklepu, prowadzenie kasy przegotowywanie 
ulotek, lago firmy i wszystkich materiałów promocyjnych dla promocji sklepu – dbanie o czystość i 
wygląd 
Umiejętności: 
• Certyfikat –Metodyki pracy z klientem 
• Podstawowa wiedza z programu Gstar Cad 2012r ARCHI CAD AUTO CAD  
• Aktualna książeczka sanepidu 
• techniki kelnerskie zasady obsługi gości 
• Podstawowe zasady higieny 
• obsługa kasy fiskalnej 
• książeczka sanitarno-epidemiologiczna 
Kursy : 
• „Kadry i płace obsługą komputera „ 1.09-27,10,2004 
• „Podstawy księgowości obsługą komputera 2005r 
• „Samodzielny księgowy Bilansista „ 2005-2006r 
• „BHP I PEPOŻ wraz z obsługa komputera 2005r 
• „Grafik Komputerowy Corel, Photoshop, Język HTML, Dream, Flash 15.10.09-15.12.09 
CV 
• Kurs „Kelner z obsługą malej gastronom i organizacja pracy zawiązana z obsługą małej 
gastronomii; podstawy technologii gastronomicznej, zasady kalkulacji gastronomicznej 
01.10.2010-24.11.2010r 
• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doradczego. Prowadzonego przez Polska Izbę 
Młodych Przedsiębiorców w ramach Projektu „ Patron „ 06.2012- 11.2012 
Zainteresowania: 
Ekonomia, spotkania z przyjaciółmi muzyka sport –pływanie, jazda na rowerze, kino, teatr, 
opera 
Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności II gr 
danych osobowych przez S. z o.o. z s 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2002 r., nr.101, poz. 926 z późn. zm.) 

Anna Krysiak 


