Przemysław Proszowski
+48 888 611 524
#93r
#Warszawa
#harcerstwo

kontakt@pproszowski.pl
#longboard
#baseball
#UX

#modelarstwo
#internetyrobię
#naturalnylider

Doświadczenie zawodowe
imagination.

Właściciel

wrzesień 2016 - obecnie
2 lata 8 miesięcy

Zarządzanie zasobami firmy,
Pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji z aktualnymi
klientami,
Zarządzanie projektami (Jira),
Makietowanie prototypów (Axure, Adobe XD),
Projektowanie interfejsów aplikacji webowych i mobilnych,
Programowanie Front-End (HTML, CSS, Javascript),
Programowanie Back-End (PHP, MySQL, Wordpress),
Projektowanie i przygotowywanie materiałów graficznch (digital
i DTP).

EL Passion

listopad 2018 - czerwiec 2019

UX Designer

8 miesięcy

Przygotowywanie i przeprowadzanie warsztatów strategicznych
(m.in. mapa podróży użytkownika, MoSCoW, persony),
Przygotowywanie materiałów powarsztatowych,
Projektowanie architektury informacji serwisów, narzędzi
internetowych oraz aplikacji mobilnych,
Przygotowywanie rozwiązań cyfrowych i prezentowanie ich
w formie makiet funkcjonalnych (inVision + Sketch),
Przeprowadzanie wywiadów oraz testów z użytkownikami,
Przygotowywanie dokumentacji projektowej.

Uxeria

UX Designer

czerwiec 2017 - marzec 2018
10 miesięcy

Projektowanie aplikacji mobilnych i webowych,
Makietowanie prototypów w AXURE a także prezentowanie makiet
z rozwiązaniami, które uwzględniają wymagania biznesu i użytkowników,
Projektowanie Architektury Informacji (IA) i Designu interakcji (IxD),
Wspieranie procesu UCD wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
Wspieranie programistów podczas tworzenia i wdrażana aplikacji,
Przeprowadzanie badań focusowych,
Przygotowywanie dokumentacji projektowej.

BSH

luty 2017 - maj 2017

Rollout Consultant

4 miesiące

Wspieranie wdrożenia stron internetowych na całym świecie,
Przygotowywanie dokumentacji projektowej (w języku angielskim),
Przeprowadzanie szkoleń (w języku angielskim),
Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z CMS,
Praca z Hybris, First Spirit oraz SAP.
Testowanie produktów i zgłaszanie poważnych problemów, zarządzanie realizacją zadań IT

Kalicińscy.com

lipiec 2015 - sierpień 2016

UX Specialist

13 miesięcy

Projektowanie architektury informacji i interfejsów,
Przeprowadzanie badań użyteczności,
Przygotowanie makiet do badań usability, tworzenie klikalnych
prototypów makiet serwisów webowych/aplikacji mobilnych,
Analiza i badanie wysyłek e-mail marketingowych.

Account Executive
Obsługa autorskiego systemu newsletterowego IKEA FAMILY,
Badanie i analiza wysyłek mailingowych,
Układanie treści w wysyłkach newsletterowych,
Analiza UX/UI systemu newsletterowego oraz stron www,
Przeprowadzanie badań i analiz.

golongboard.pl

kwiecień 2015 - marzec 2016

Head of Business

11 miesięcy

Zarządzanie projektami związanymi z promowaniem marek
w internecie,
Zarządzanie pracą zespołu (do 10 osób),
Utrzymywanie komunikacji,
Obsługa istniejących klientów i pozyskiwanie nowych,
Układanie strategii biznesowej,
Pozyskiwanie sponsorów,
Zarządzanie siecią wypożyczalni longboardów.

DDB Warszawa

listopad 2014 - marzec 2015

Junior Interactive Project Manager

5 miesięcy

Zarządzanie pracą zespołu developerów oraz motion designerów
Przygotowywanie harmonogramu i kosztorysów,
Zarządzanie produkcją kampanii Digitalowej (m.in. dla McDonalds,
T-Mobile, Drogerii Natura),
Zarządzanie obsługą i rozwojem stron WWW oraz aplikacji mobilnej (McDonalds, Drogeria Natura, T-Mobile Ekstraklasa),
Obsługa CMSów (m.in. SilverStripe)(McDonalds, Drogeria Natura,
T-Mobile Ekstraklasa).

Veray Interactive

czerwiec 2014 - marzec 2015

Wordpress Developer

10 miesięcy

Tworzenie stron WWW na podstawie CMS Wordpress
Tworzenie pluginów do CMS Wordpress
Programowanie stron w HTML/CSS/PHP
Utrzymywanie kontaktu z klientami

Mediarun.com

styczeń 2014 - czerwiec 2014

IT&Content Manager

6 miesięcy

Tworzenie stron www na CMS Wordpress,
Tworzenie pluginów Wordpress,
Edytowanie istniejących stron www,
Zarządzanie sprzętem IT,
Konserwowacja sprzętu IT.

Kursy, certyfikaty, szkolenia
UX-PM Level 2 (UX Alliance)
Podstawy zarządzania projektami (PMI)

maj 2016
marzec 2016

UX-PM Level 1 (UX Alliance)

październik 2015

Podstawy UX w praktyce (Symetria)

październik 2015

HTML&CSS Praktyk (eduweb.pl)

kwiecień 2013

Lider zespołów instruktorskich (ZHP)
Wychowawca młodzieży ponadgimnazjalnej (ZHP)

maj 2012
kwiecień 2012

Organizacje pozarządowe
Związek Harcerstwa Polskiego

wrzesień 2006 -

Instruktor o stopniu podharcmistrza,
Były drużynowy, z-ca komendanta szczepu,
Organizator imprez masowych krajowych i międzynarodowych,
Lider zespołów instruktorskich, szef zespołów promocyjnych,
Członek zespołów promocji i wizerunku imprez masowych,
Członek zespołu informatycznego Głównej Kwatery.

12 lat

Wykształcenie
Szkoła Wyższa Psychologi Społecznej

październik 2016 -

psychologia

Warszawska Szkoła Reklamy

wrzesień 2013 - czerwiec 2015

grafika komputerowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw
z 2018, poz. 1000) oraz 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

