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UMIEJĘTNOŚCI

DOŚWIADCZENIE

O MNIE

WYKSZTAŁCENIE

Wydział Informatyczny, Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny – 

Inżynieria Cyfryzacji, tyt. Inżynier

ZAINTERESOWANIA
Gry komputerowe i planszowe
Technologie webowe
Grafika komputerowa

MOCNE STRONY

I Liceum Ogólnokształcące w Goleniowie – 
Profil matematyczno-fizyczny

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 
Uniwersytet Szczeciński – 

Finanse i Rachunkowość, tyt. Magister

Pakiet MS Office

2017 - 
do dzisiaj

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie 
i piśmie (zaawansowany B2)
Początkujący jęz. Niemiecki (podstawowy A1)
Teoretyczna znajomość podejścia Agile (Scrum, XP)
Znajomość zasad SEO

Bank Spółdzielczy w Goleniowie – staż
• Prowadzenie ewidencji i rejestr faktur.
• Obsługa sesji rozliczeniowych Sorbnet 
  i Elixir.
• Obsługa systemu Novum Bank.
• Prace administracyjne.

Dekra, grupa VSC - Tajemniczy klient
• Badanie jakości obłusgi klienta w zleconych
  placówkach i sporządzanie raportu z
  przeprowadzonego audytu.

SQL

HTML 5

CSS 3 (+ Sass)

Adobe PhotoShop

JavaScript

Jestem kreatywna
Jestem odpowiedzialna i sumienna
Szybko się uczę
Wytrwale rozwiązuję problemy
Dobrze organizuję swój czas i pracę

React

GIT

Pro�t Sp. Z.o.o. - Doradca Klienta
• Sprzedaż kredytów i produktów
  ubezpieczeniowych.
• Obsługa klientów indywidualnych.
• Pozyskiwanie klientów.

Cooperative Bank of Goleniów – intern
• maintaining records of invoices
• handling Elixir and Sorbnet sessions
• administrative works
• participation in a security audit of the 
bank's IT network.
Dekra, VSC – auditor
• performing audits in commissioned 
places

Pro�t LLC – Customer Advisor
• selling bank loans and insurance 
products
• customer service
• customer acquisition

Proficiency in spoken and written English 
(advanced B2)
Basic German (A1)
Theoretical knowledge of Agile practices (Scrum, XP)
Knowledge of SEO principles

INTERESTS & HOBBY

SKILLS

MS Office suite

Web technologies
Graphics
Video and board games

EDUCATION

Department of Computer Science, 
West Pomeranian University of Technology – 
Digital Engeneering - Engineer's degree

SOFT SKILLS
Creative
Fast learner
Tasks oriented
Reliable and precise
Consistent in problem solving

High School No 1 in Goleniów – 
extended curriculum in Mathematics and 

Physics

Faculty of Economics and Management, 
University of Szczecin–

 Finance and Accounting, Master’s degree

I have a Master’s degree in finance and 
recently acquired an Engineer’s in IT.
My professional fields of interest are 
widely connected to IT, mainly front-end 
development, software QA, SEO, UX and 
e-commerce. I am looking for work, 
where I could develop myself in these 
areas.
I have an analytical mind and a creative 
soul. I design websites in Figma and code 
them with HTML, CSS and JS. I’m familiar 
with Adobe suite, mainly Photoshop. 
I prefer remote work.

I kindly invite you to visit my website:
www.jolanta-szajnowska.pl

EXPERIENCE

ABOUT ME
since

02.2017

SQL

HTML 5

CSS 3 (+ Sass)

Adobe PhotoShop

JavaScript

React

GIT

Posiadam wykształcenie wyższe z dziedziny �nansów. 
Zainteresowania skłoniły mnie do podjęcia studiów 
na drugim kierunku o pro�lu informatycznym. 
Obecnie jako ich absolwentka, poszukuję pracy, w 
której będę mogła rozwijać się w branży IT. 
W szczególnośći interesują mnie technologie 
webowe, w których realizuję swoje pierwsze projekty. 

Jestem rzetelna, chętna do pracy i nauki oraz gotowa 
na wyzwania stawiane przede mną na ścieżce 
zawodowej.

Posiadam wykształcenie wyższe z dziedziny 
�nansów. Zainteresowania skłoniły mnie do 
podjęcia studiów na drugim kierunku o pro�lu 
informatycznym. 

Posiadam doświadczenie w pracy z klientem, nie 
boję się wyzwań. Jestem rzetelna i chętna do pracy 

Ukończyłam studia finansowe z tytułem 
magistra, od niedawna jestem także 
absolwentką uczelni informatycznej, gdzie 
uzyskałam tytuł inżyniera.

Posiadam analityczny umysł i kreatywną 
duszę. Interesuje się wszystkim co twórcze. 
Swobodnie posługuje się pakietem Adobe. Z 
jego pomocą tworzę grafiki, przerabiam 
zdjęcia oraz montuję krótkie filmiki.

Projektuje strony internatowe w Figmie i 
ożywiam je w przeglądarce przy użyciu 
JavaScript, HTML i CSS. Preferuje zdalny tryb 
pracy

Zapraszam do odwiedzenia mojej strony 
oraz do zapoznania się z portfolio.

www.jolanta-szajnowska.pl

Ukończyłam studia finansowe z tytułem 
magistra, od niedawna jestem także 
absolwentką uczelni informatycznej, gdzie 
uzyskałam tytuł inżyniera.

Posiadam analityczny umysł i kreatywną 
duszę. Piszę strony internetowe w HTML, 
CSS i JS. Znam pakiet Adobe, głównie 
Photoshop, gdzie pracuję z grafiką. 

Chcę rozwijać swoje umiejętności związane 
z technologiami webowymi. Interesują 
mnie obszary SEO, UX i e-commerce.

Preferuję tryb pracy zdalnej.

Zapraszam do odwiedzenia mojej strony 
internetowej i portfolio

www.jolanta-szajnowska.pl

Jestem absolwentką uczelni ekonomicznej, 
gdzie uzyskałam tytuł magistra z dziedziny 
finansów i od niedawna także 
informatycznej z tytułem inżyniera

Posiadam analityczny umysł, jestem 
pracowita, kreatywna i rzetelna. Szukam 
pracy, w której mogłabym rozwijać swoje 
umiejętności w branży IT, szczególnie 
chętnie w połączeniu z dziedziną finansów. 

Moje profesjonalne zainteresowania sięgają 
szeregu dziedzin informatyki, między 
innymi są to technologie webowe, 
cyberbezpieczeństwo, UX i e-commerce.

Preferuję tryb pracy zdalnej.

Ukończyłam studia finansowe z tytułem 
magistra, od niedawna jestem także 
absolwentką uczelni informatycznej, 
gdzie uzyskałam tytuł inżyniera.

Posiadam analityczny umysł i kreatywną 
duszę. Szukam pracy, w której mogłabym 
rozwijać swoje umiejętności w branży IT, 
szczególnie interesują mnie obszary 
związane z technologiami webowymi, 
testowaniem oprogramowania, SEO, UX i 
e-commerce. Preferuję zdalny tryb pracy.

Zapraszam do odwiedzenia mojej strony 
internetowej z portfolio:

www. jolanta-szajnowska.pl

Ukończyłam studia ekonomiczne z tytułem 
magistra, od niedawna jestem także 
absolwentką uczelni informatycznej, gdzie 
uzyskałam tytuł inżyniera.
Posiadam analityczny umysł i kreatywną duszę. 
Projektuje strony internatowe w Figmie i 
ożywiam je w przeglądarce przy użyciu HTML, 
CSS i JavaScript.  Swobodnie posługuje się 
pakietem Adobe, szczególnie w pracy z 
Photoshopem.
Interesuje się wieloma dziedzinami IT. Chcę 
rozwijać się w obszarach technologii 
webowych, testowania oprogramowania, SEO, 
UX i e-commerce. Preferuję zdalny tryb pracy.
Zapraszam do odwiedzenia mojej strony oraz 
do zapoznania się z portfolio.

www.jolanta-szajnowska.pl


