
Krzysztof Klamka
Curriculum vitae

Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w branży IT. 
Specjalizuję się w grafice użytkowej przeznaczonej 
zarówno do druku jak i tworzonej na potrzeby kreowania 
marki, w tym identyfikacji wizualnej, a także social 
mediów.

Rozwijam się również w innych dziedzinach związanych z 
grafiką. Jest to między innymi web design, gdzie projektuję 
UI oraz UX na potrzeby stron internetowych, sklepów i 
aplikacji mobilnych. Doskonale poruszam się po systemie 
zarządzania treścią WordPress, na którym zbudowałem 
wiele dobrych stron internetowych. W swojej pracy łączę 
wiedzę z kilku dziedzin, którymi od lat się interesuję, takich 
jak psychologia, socjologia, marketing czy sztuka.

� +48 508 240 302

� krzysztof.klamka@outlook.com

� ul. Wyszyńskiego 66, Wrocław

Umiejętności

Grafika Projektowanie UI/UX

Znajomość programów

Analityczne podejście i konkretna wiedza techniczna

� � @namir.design

Adobe Illustrator
od 2012 r.

Poligrafia

Adobe InDesign
od 2020 r.

Dokumenty

Adobe DC
od 2018 r.

Adobe Photoshop
od 2008 r.

Grafika

Technologie internetowe

WordPress
od 2010 r.

Bootstrap
od 2012 r.

HTML/CSS
od 2008 r.

Adobe Xd
od 2020 r.

Figma
od 2020 r.



Doświadczenie

Poznaj mnie lepiej

Bogate doświadczenie zawodowe

Creative Designer & WordPress Specialist
namir.design / 04.2017 – obecnie

�  Projektowanie makiet na potrzeby stron internetowych.
�  Projektowanie i wdrażanie stron oraz sklepów internetowych.
�  Tworzenie identyfikacji wizualnej marki.

Creative Designer & IT systems administrator
Nafali.eu / 02.2016 – 06.2021

�  Przygotowywanie interaktywnych formularzy.
�  Projektowanie materiałów do druku.
�  Obsługa techniczna zaplecza informatycznego.

www.namir.design/curriculum-vitae

UI/UX Designer & WordPress Specialist
Studio Optimo / 06.2018 – 04.2020

�  Projektowanie makiet na potrzeby stron internetowych.
�  Projektowanie i wdrażanie stron oraz sklepów internetowych.

WordPress Specialist & IT systems administrator
Grupa PGK S.A / 08.2014 – 09.2016

�  Obsługa techniczna zaplecza informatycznego (w tym spółek zależnych).
�  Aktualizacja wtyczek oraz systemu WordPress stron firmowych.

Creative Designer
NarviStudio / 08.2011 – 08.2014

�  Projektowanie materiałów graficznych na potrzeby Internetu.
�  Projektowanie materiałów graficznych do druku.

WordPress Specialist
goClick.io / 05.2019 – 12.2020

�  Pomoc techniczna dot. spraw technicznych systemu WordPress.
�  Obsługa instalacji i wdrażania stron klientów.
�  Aktualizacja wtyczek oraz systemu WordPress.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

CV Online
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