
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883). 
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Monika MONA 
Zdolna absolwentka ASP, aktywnie realizuje różnorodne projekty z zakresu reklamy, 
marketingu i grafiki, otwarta, energiczna, twórcza, szuka możliwości samorealizacji w 
obszarze marketingu 

 
 

WYKSZTAŁCENIE 
 

 [2002 - 2007] Akademia SSSSS w Warszawie  
Kierunek: Projektowanie wnętrz, specjalizacja: Projektowanie mebli oraz wystaw, studia 
magisterskie zakończone dyplomem 

[II 2006 – VI 2006] Warszawska Szkoła RRRR 
Kurs reklamowy 

[1999 – 2002] British American English School 
FELBERG - kurs j. angielskiego  

[2002 -2006] Szkoła ogólnokształcąca  
Kurs kulturowy w klasie humanistycznej: teatrologia i wiedza o filmie, techniki teatralne, 
sztuki piękne, scenografia, warsztaty teatralne i filmowe, taniec. 

 
 

 

NAJWAŻNIEJSZE 
DOŚWIADCZENIA 

ZAWODOWE I PROJEKTY 

 [IX 2007 – XI 2007] Domino Day 2007, Leuwardeen, Holandia 
Realizacja projektów graficznych – układanie kostek domina oraz instalacja elementów 
technicznych 

[VIII 2007 - XI 2007] Kino MMMM, Warszawa  
Projektowanie promocyjnych plakatów filmowych 

[VI 2007 – VII 2007] ZZZZ FILM - Międzynarodowy Festiwal Filmowy we Wrocławiu  
Projekt i realizacja oprawy wizualnej festiwalu 

[VIII 2006] oooo.pl – Agencja reklamowa  
Grafik komputerowy  

[VII 2006 – obecnie] www.wwwww.pl (internetowa galeria i sklep oryginalnych, 
ręcznie wykonanych przedmiotów) 

Ręczne malowanie koszulek z wykorzystaniem własnych pomysłów graficznych i sprzedawanie 
ich za pośrednictwem Internetu  

 [I 2006 - VI 2007] Galeria GGGG w Warszawie 

Zajęcia z rysunku i malarstwa prowadzone z dziećmi 

[V 2004 – obecnie] Firma FFFF  
Kaligrafia dyplomów 

[III – VI 2004] Chata MMMMM, Warszawa 
Malowanie motywów bajkowych na ścianach dużego placu zabaw dla dzieci  

[XII 2000 – III 2006] Kino  BBBB, Warszawa 
Dyrektor Artystyczny: Projekty i realizacje dekoracji związanych z premierami filmowymi; 
przygotowywanie dekoracji wiosennych i zimowych świąt (od IX 2002) 
Zastępca kierownika działu obsługi klienta (od IX 2001 do VIII 2002) 
Bileter - pracownik działu obsługi klienta (od XII 2000 do VIII 2001) 

[IX – XI 2000] Agencja dziecięca  
Organizacja imprez urodzinowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 

 
 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW  Język Angielski – poziom komunikatywny 

Język Francuski – poziom podstawowy 
 

UMIEJĘTNOŚCI   Oprogramowanie: MS Office (zaawansowanie), Adobe Photoshop, Corel Draw, Archicad  

ZAINTERESOWANIA  Teatr (klasyczny i eksperymentalny), kino (Festiwale Filmowe w Cieszynie, Wrocławiu i 
Kazimierzu Dolnym), sztuki piękne (malarstwo, grafika, rysunek), taniec (tradycyjny i 
nowoczesny - udział w musicalach), literatura (psychologiczno - kryminalna, metafizyczna, 
naukowa - związana z historią sztuki), komiks oraz artystyczna grafika komputerowa (zajęcie II 
miejsca w konkursie na plakat „Szukamy siebie – niepełnosprawni i sprawni razem 2006„) 

 

C u r r i c u l u m  
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