
Dzień dobry, nazywam się Lena. Jestem z Ukrainy. Obecnie mieszkam w Polsce. 
Poszukuję pracy w specjalności - projektant stron internetowych i graficznych, a także 
oferuję usługi projektowe.

Grafik, web designer - projektowanie produktów drukowanych (wizytówka, kalendarz, 
ulotka, itp.), opracowanie/projektowanie elementów stylu korporacyjnego (logo, grafika 
firmowa, wzory, księga znaku), retusz zdjęć, opracowanie projektu strony 
internetowej.

Jako pracodawca w mojej osobie znajdziesz odpowiedzialnego, dokładnego i 
punktualnego pracownika. Jako klient będziesz zadowolony z wyniku mojej pracy.

Z moją pomocą możesz pięknie i niepowtarzalnie zaprojektować reklamę w sieciach 
społecznościowych, przywrócić / pokolorować stare zdjęcie lub upiększyć świeże 
zdjęcie. Zaprojektuję dla Ciebie kilka układów logo i wizytówek. Zaproponuję wybór kilku 
opcji projektowania stron internetowych Twojej witryny (tylko wtedy, gdy poznam Twoje 
preferencje). Przygotuję projekt nadruku na koszulkę lub stworzę zabawną kreskówkę 
na podstawie zdjęcia znajomego.

Mam niewielkie doświadczenie w tworzeniu layoutu witryny wielostronicowej w 
programie VS-Code.

Niestety obecnie biegle władam tylko językiem ukraińskim i rosyjskim. Porozumiewanie 
się w innych językach jest możliwe przy pomocy tłumacza.

Mam wystarczające doświadczenie (pewny użytkownik) w programach:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Design

Figma

Słowo

przewyższać

Zaczynam tworzyć portfolio na Behance https://www.behance.net/lesenka-bo3bae

Chętnie nawiążę pożyteczną znajomość i obopólnie korzystną współpracę.






Графический дизайнер, веб-дизайнер - дизайн печатной продукции (визитная 
карточка, календарь, флаер и т.д.), разработка/дизайн элементов корпоративного 
стиля (логотип, фирменные графические элементы, паттерны, брендбук), ретушь 
фотографий, разработка дизайна сайта.



Добрый день, меня звут Лена. Я из Украины. В данный момент проживаю в 
Польше. Ищу работу по специальности - веб и графический дизайнер, а также 
предлагаю услуги дизайна.



Как работодатель, в моем лице вы найдете ответственного, аккуратного и 
пунктуального сотрудника. Как заказчик, вы останетесь довольны результатом 
моего труда.



С моей помощью вы можете красиво и уникально оформить рекламу в социальных 
сетях, восстановить/расскрасить старое фото или приукрасить свежую 
фотографию. Я разработаю на ваш выбор несколько макетов логотипа и визитки. 
Предложу на выбор пару-тройку вариантов дизайна интернет-страниц вашего 
сайта (только когда узнаю ваши предпочтения). Подготовлю макет принта на 
футболку или сделаю веселый шарж по фото вашего друга.

Имею небольшой опыт в верстке многостраничного сайта в программе VS-Code.

К сожалению, сейчас свободно владею только украинским и русским языком. 
Общение на других языках возможно с помощью переводчика.



Имею достаточный опыт работы (уверенный пользователь) в программах:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Figma

Word

Excel



Начинаю создавать портфолио на Behance https://www.behance.net/lesenka-
bo3bae



Буду рада полезному знакомству и взаимовыгодному сотрудничеству.



