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Profil

Kultura  jest  dla  mnie  nie  tylko  pracą,  ale  także  sposobem  na  życie.  Do
każdego  projektu  i  zadania  podchodzę  z  maksymalnym  zaangażowaniem.
Bez  względu  na  to,  czy  jest  to  małe  spotkanie  klubu  książki,  czy  wielkie
wydarzenie  na  tysiące  osób,  zawsze  staram  się  aby  zrealizowane  było
perfekcyjnie. 

Doświadczenie

Dyrektor  w  Miejsko-Gminnym  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Choroszczy
czerwiec 2015 - marzec 2021 (styczeń-maj 2015 p.o. Dyrektora). Kierowanie
instytucją oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Tworzenie koncepcji działań,
sprawozdawczość, pozyskiwanie środków, kierowanie biblioteką, zarządzanie
zasobami ludzkimi i projektami. Organizacja imprez masowych m.in. Jarmarku
Dominikańskiego i Dnia Ogórka w Kruszewie.

Animator  Domu  Kultury  Plus  Narodowego  Centrum  Kultury  w  Centrum
Aktywności  Lokalnej  marzec  –  listopad  2020. Udział  w  przeprowadzeniu
diagnoz potrzeb kulturalnych, opieka nad poprawnym przebiegiem realizacji
programu, organizacja konwentów regionalnych, ewaluacja zadania, wsparcie
merytoryczne domów kultury.

Instruktor Warsztatów Filmowych w Zespole Szkół w Choroszczy – listopad
2014 – luty 2015. Prowadzenie autorskich warsztatów fotograficzno-filmowych
dla młodzieży. 

Instruktor  w  Miejsko-Gminnym  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Choroszczy  –
listopad 2009 – grudzień 2014.  Tworzenie i  relizacja  imprez,  pozyskiwanie
środków,  pisanie  wniosków dotacyjnych,  prowadzenie  półkolonii,  klubu gier
i  klubu  filmowego,  fotografowanie  i  filmowanie,  czynności  admistracyjne,
projektowanie graficzne, media społecznościowe. 

Wykształcenie

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii  i  Zarządzania. Podyplomowe
Studia,  kierunek  Zarządzanie  Zasobami  Ludzkimi studia  podyplomowe,
ukończone 2016.

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii  i  Zarządzania.  Podyplomowe
Studia Menadżerskie, ukończone 2015.

Uniwersytet  w  Białymstoku,  Wydział  Pedagogiki  i  Psychologii,   Animacja
Kultury z Arteterapią studia licencjacie, absolutorium 2013.

Uniwersytet  w  Białymstoku,  Wydział  Pedagogiki  i  Psychologii,  Pedagogika
Kulturoznawcza, jednolite studia magisterskie, dyplom 2011.

Kursy i uprawnienia

Szkoła Liderów PAFW Edycja XVI (w trakcie).

Kurs grafiki komputerowej.

Praktyczy kurs realizacji filmowej Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Uprawnienia kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uprawnienia wychowacy kolonijnego.

Prawo jazdy kategorii A i B.

Umiejętności

Nawiązywanie  kontaktów,  praca  w  zespole,  sumienność,  pracowitość,
otwartość  na  nowe  wyzwania,  orgnizacja,  zarządzanie  zespołami,
zarządzanie projektami.

Zainteresowania
Animacja kultury, film (realizacja i filmoznawstwo), gry fabularne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 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). 


