MACIEJ SKOMOROWSKI
Senior freelance copywriter and redactor | Text content specialist | Author
Jestem prawdziwie doświadczonym i w pełni profesjonalnym copywriterem, z
akademickim przygotowaniem do zawodu, wieloletnią praktyką, realnymi osiągnięciami i
dorobkiem zawodowym. Tworzę teksty z przyjemnością, inwencją, zgodnie z zasadami
języka i regułami SEO. Jako copywriter dostarczam content tekstowy najwyższej jakości:
od krótkich tweetów, po prace na poziomie wymaganym od dysertacji doktorskich.
Uprawiam wszystkie gatunki tekstów użytkowych. Jako autor i poeta tworzę również
teksty czysto literackie, publikowane w najlepszych magazynach kulturalnych
dostępnych w księgarniach i w sieci.
MACIEJ SKOMOROWSKI

Strona domowa z portfolio, ofertą współpracy i informacjami o mnie:
https://stronatekstu.wordpress.com/

Doświadczenie zawodowe
- obecnie

Dziennikarz/copywriter
WHITEPRESS

- obecnie

Sporządzanie najwyższej jakości tekstów (artykułów, felietonów, opisów,
esejów) dla najlepszej agencji contentowej na rynku.

Senior freelance copywriter
ADCOOKIE

- obecnie

Realizowanie zleceń z zakresu zawartości tekstowej witryn internetowych, przy
uwzględnieniu jakości, informacji o witrynie, makiet stron, a także innych,
ścisłych wytycznych.

Contract Copywriter
VERSEO

2020-07
- 2020-09
2020-05
- 2020-08
- 2020-05

Dostarczanie najwyższej jakości tekstów przeznaczonych na strony
internetowe i blogi.

Senior freelance copywriter
SEMCORE

Wyposażenie bloga firmowego w zawartość tekstową.

Copywriter, redaktor
BOWWE

Obszerne teksty specjalistyczne z branży IT, Web Development, Internet.

Copywriter
CONTURE

Realizacja zleceń na zawartość tekstową dla dużego marketu online ze
sprzętem elektronicznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgodę tę uzyskuje podmiot, który otrzymuje
niniejsze CV.

Dane osobowe
Data urodzenia
1980-01-05
E-mail
stronatekstu@gmail.com
Numer telefonu
+48 781 956 070
Adres
ul. Czumy 2/86
01-355 Warszawa
Strona WWW
https://stronatekstu.wordpress.com/

Umiejętności
JĘZYKOWE: opanowanie na poziomie
akademickim stylistyki, gramatyki,
ortografii, retoryki, poetyki, pragmatyki i
semantyki tekstu
PRACA Z TEKSTEM: potwierdzone
umiejętności redaktorskie i korektorskie
SEO: doskonałe opanowanie zasad
obowiązujących dla wszystkich
gatunków wypowiedzi w internecie,
które uwzględnia także ich skuteczność
IT: Środowisko Windows, Wordpress,
praca z kodem: HTML, CSS, Bootstrap,
Adobe Creative Suite, opanowanie
większości najpopularniejszych
aplikacji i systemów, które są
wykorzystywane do analityki
internetowej oraz komunikacji w sieci,
znajomość budowy stron internetowych
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- 2020-02

Copywriter, redaktor, korektor
CENTRUM PRAWA FINANSOWEGO I EKONOMII SP. Z.O.O.

- 2019-09

Artykuły specjalistyczne, blogowe, zapleczowe, relacje, przygotowanie
newsletterów, redakcja e-book’ów, obsługa strony internetowej i in., kontakt z
mediami.

Contract copywriter
LOCO REAL ESTATE

2017-03
- 2019-03

- 2017-03

Artykuły specjalistyczne - tematyka: nieruchomości, styl życia, porady dla
obcokrajowców.

Copywriter

CS GROUP POLSKA

Pisanie wysokiej jakości tekstów typu SEO i WEB na podstawie ścisłych
wytycznych oraz informacji z systemów pomiaru skuteczności SEO. Teksty
powstawały na podstawie kryteriów dostosowania do użytkownika,
skuteczności oraz bezbłędności.

Social media specialist
LEADSMANSION

2010-05
- 2016-03

Obsługa mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Google+,
Pinterest), content marketing, research, tworzenie strategii komunikacji,
rozwijanie narzędzi online, copywriting.

Rzecznik, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej,
webmaster
STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

2009-04
- 2009-07

2009-01
- 2009-03

2007-12
- 2008-12

Pozyskiwanie, redagowanie i tworzenie informacji. Sporządzanie raportów,
administracja stronami www. Copywriting. Kontakt z mediami, obsługa forum
internetowego, skład DTP, newsletter mailing, udział w konferencjach,
delegacjach krajowych i zagranicznych, organizacja cyklicznych spotkań z
artystami, przeprowadzanie i udzielanie wywiadów. Reprezentowanie
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Asystent dyrektora biura
FEDERACJA MAZOWIA

Kontakt z organizacjami członkowskimi Federacji. Sporządzanie pism i
raportów. Współpraca przy tworzeniu projektów szkoleń i kursów. Wizyty
studyjne: organizacje pozarządowe (NGO) w woj. mazowieckim.

JĘZYKI OBCE: angielski zaawansowany w mowie, czytaniu i
rozumieniu; dobry: w piśmie.
Akademicki kurs translatorski (IFiS
UW)
KOMPETENCJE OSOBISTE:
samokontrola, etyczność, podejście
analityczne, kooperatywność,
odpowiedzialność osobista, wysoka
kultura pracy
UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE:
wiedza ogólnohumanistyczna, wiedza
o kulturze i języku. Wysoka wartość
kapitału kulturowego

Zainteresowania w
czasie wolnym
Filozofia współczesna, poezja
współczesna, nauki humanistyczne
Badania (independent researcher) w
zakresie języka, komunikacji i
społeczeństwa
Rozwijanie własnej twórczości
literackiej
Edukacja ustawiczna
Internet
Projektowanie stron internetowych
Jazz
Spacery i mikrowycieczki
Kino
Social media
Publicystyka
Blogi
Miasto
Przyroda
Kobiety

Archiwista

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Porządkowanie, opisywanie i sygnowanie zbioru akt osobowych absolwentów
WUM w archiwum centralnym uniwersytetu. Tworzenie dokumentów i
ewidencji. Porządkowenie danych osobowych absolwentów uczelni.

Dokumentalista

TVP POLISH TELEVISION (TELEWIZJA POLSKA S.A)

Opis sekwencyjny materiałów audiowizualnych (przekład audiowizualny):
tworzenie dokumentów tekstowych na potrzeby dziennikarzy z uwzględnieniem
ściśle określonych zasad i przekazywanie ich do archiwum TVP.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgodę tę uzyskuje podmiot, który otrzymuje
niniejsze CV.
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Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski
MAGISTER, FILOZOFIA

Instytut Filozofii i Socjologii, pięcioletnie studia dzienne zakończone wynikiem
b. dobrym, specjalizacje: filozofia kultury, filozofia języka.

Uniwersytet Warszawski

STUDIA PODYPLOMOWE, REDAKCJA JĘZYKOWA TEKSTU

Instytut Polonistyki Stosowanej UW. Pełne przygotowanie do pracy
redaktorskiej.

Kursy i szkolenia
2018-01

2014-07

2012-10

2010-11

2009-06

2009-01

Copywriting/SEO copywriting
Kurs korporacyjny. Kompletna wiedza o sporządzaniu tekstów na strony
internetowe, zgodnych z wysokimi standardami tekstu w sieci i dostosowanych
do algorytmów Google, a także posiadających najlepsze cechy ze względu na
użytkownika Internetu.

Fanpage i reklama w internecie

Wykorzystanie Internetu w promocji firmy. Strategie internetowych kampanii
reklamowych. Skuteczność i funkcja komunikatu w Internecie, rodzaje i gatunki
treści internetowych, narzędzia promocji firmy w sieci.

Ekonomia społeczna w POKL

Struktura i działanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Sporządzanie
wniosków projektowych w POKL. Unia Europejska jako źródło finansowania
projektów społecznych.

Projektowanie stron internetowych i administracja

Platforma Wordpress jako uniwersalne narzędzie projektowania stron
internetowych. Zastosowanie podstawowych technik HTML i CSS do edycji
plików szablonowych systemu Wordpress.

Trzeci Sektor

Pogłębiona wiedza o głównych aspektach funkcjonowania i zarządzaniu
organizacjami pozarządowymi (NGO) oraz ich współpracy z biznesem,
mediami i urzędami.

Archiwista

Kurs archiwistyczny poszerzony o aspekty funkcjonowania kancelarii i
urzędów.

Publikacje

Pubilkacje literackie w magazynach drukowanych i
sieciowych
AUTOR

ODRA, 3/2017 (654), Wiersze | NOWEMYŚLI.PL, 09/2017, Nierezerwowana
przestrzeń | MOJA PRZESTRZEŃ KULTURY 3/2019, Jakieś praskie podwórze
| TLEN LITERACKI, 3/2019, Cztery wiersze | HELIKOPTER, 4/2019, Dziewięć
wierszy | TLEN LITERACKI, 04/2020, Jeden wiersz | OBSZARY
PRZEPISANE, NR 09/20, Pięć wierszy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgodę tę uzyskuje podmiot, który otrzymuje
niniejsze CV.
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