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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 

Anna Krysiak 

E-mail: anna.krysiak84@gmail.com 

Telefon: 512074044 

Data urodzenia: 26.04.1984 

Kraj zamieszkania: Polska 

Region zamieszkania: dolnośląskie 

Miasto: Wrocław 

 

         Doświadczenie zawodowe 

03/2014 - obecnie Sprzedawca  sklepu ekologicznego 

Sklep ekologiczny Natural food 

Oddział: Wroclaw 

Krótki opis stanowiska: 

obsługa klientów dbanie o czystość w sklepie zaopatrzenie sklepu Natural food 

02/2012 - 06/2012 Wprowdzanie danych do systemu komuterowego 

Lernen sp z o.o. Marzena Swierszczynska Warszawa 

Oddział: Wroclaw Warszawa 

Krótki opis stanowiska: 

Weryfikacja faktor  skanowanie faktor 

07/2009 - 09/2009 Sekretarka - Asystentka 

Marcon zakad p[racy chronionej 

Oddział: Wroclaw 

Krótki opis stanowiska: 

Drukowanie faktor  obsługa klientów  odbieranie telefonów  wysłanie i 

odbieranie poczty 

11/2008 - 06/2009 Pracownik Biura 

sgk Projekt Grzegorz Kaminski 

Oddział: Wroclaw 

Krótki opis stanowiska: 

Skanowanie i kopiowanie dokumentów wprowadzanie i sprawdzanie danych w 

programie personalnym  odbieranie telefonów  tworzenie grafików dla portierów 

tworzenie rozliczeń w programie e 

06/2007 - 06/2008 specjalista ds marketingu 

Sten Ochrona Osób i Mienia Stanisław Jaroszuk 

Oddział: wroclaw 

         Wykształcenie 

09/2014 - obecnie Regionalny Osrodek edukacji 

Specjalizacja: Studium Dekorowania Wnetrz 
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Poziom wykształcenia: średnie 

09/2012 - 06/2013 Profesja 

logistyka 

Specjalizacja: Studium logistyki 

Poziom wykształcenia: średnie 

09/2008 - 10/2011 WSB 

zarządzanie zasobami ludzkimi 

Specjalizacja: Zarzadzanie zasobem ludzkim 

Poziom wykształcenia: licencjat 

         Znajomość języków obcych 

polski poziom ojczysty 

angielski poziom średni 

         Umiejętności 

-obsługa komputera, -znajomość prawa pracy  -dekorowanie wnętrz  - auto cad 2013, zzl 

         Kursy, szkolenia i certyfikaty 

03/2010 

 
kurs kelnersko gastronomiczny 

Organizator: unia europejska  

04/2005 

 
PODSTAWY KSIEGOWOSCI 

 

 Samodzielny ksiegowy bilansista 

 

 Kurs Kelnersko Gastronomiczny 

         Organizacje, aktywności i stowarzyszenia 

06/2013 - obecnie Fundacja Płacisz by pomoc coffe is a passion 

Miejsce: Wrocław 

Dodatkowe informacje: 

Fundacja Płacisz by pomoc zbiera fundusze na pracownie artystyczna 

osób niepełnosprawnych  Zbieramy fundusze na lokal na pracownie 

artystyczna osób niepełnosprawnych  - wyposażenie stanowisk pracy w 

sprzęt malarski  - komputer  - lokal na pracownie   

http://placiszbypomoc.pl/ 

         Zainteresowania 

rysowanie  projektowanie  prowadzenie fundacji Zbieranie funduszy na pracownie artystyczna  muzyka  sport 

(pływanie)  kino 
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         Linki 

Strona firmowa http://placiszbypomoc.pl/ 

 


