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Cel 

Jestem projektantem z 17 letnim doświadczeniem, posiadam 

wykształcenie w zakresie kultury i sztuki, na swoim koncie posiadam 

już dwa personalne wernisaże, moje prace zostały docenione  

w wielu krajach na świecie m.in. Polsce, USA, Niemczech, Włoszech 

oraz Izraelu. Jestem osobą z szeroko rozwiniętą wyobraźnią, 

wrażliwą lubiącą podejmować wyzwania i pracować pod presją 

czasu. Szukam pracy która mogła by wpłynąć na mój rozwój 

zawodowy i duchowy. 

Wykształcenie 

1999-2004 

Państwowy Uniwersytet 

Pedagogiczny nazwany na 

cześć A. Makarenko, Sumy, 

Magister z pedagogiki szkolnej 

oraz pedagogiki społecznej  

(z wyróżnieniem) 

 

1995-1999 

Wyzsza Szkoła Sztuki  

i Kultury nazwana na cześć  

D. Bortnyanskiego, m. Sumy, 

Licencjat Sztuki Wizualnej  

(z wyróżnieniem)                       

Doświadczenie 

02.2014 – Aktualnie 

• Samozatrudnienie/ Freelancer •  

• Projekty ilustracyjne (wielokanałowe kampanie 
marketingowe, koncepcje stylów wizualnych, projektowanie 
materiałów typograficznych i cyfrowych, kreatywne pomysły 
dla marketingu społecznego, wizytówki, kreatywne pamiątki) 
dla dużych agencji marketingowych oraz bezpośrednie 
zamówienia od międzynarodowych firm. Tematy projektów 
dotyczą mi. napojów, linii lotniczych, turystyki, rozwiązań 
przemysłowych. Ilustrowanie dziecięcych książek, również 
autorów międzynarodowych (Izrael)  

• Produkowanie ceramiki IrenMar (współwłaściciel). Zakład 
rzemieślniczy tworzy ręcznie wykonane dzieła sztuki dla 
wnętrz i kuchni, skupiając się na materiałach przyjaznych dla 
środowiska.  

• Posiadacz własnego portfolio ilustracji microstock: 
Shutterstock: 
https://www.shutterstock.com/g/Iryna_Khomenko, Adobe 
Stock, itd 

 
03.2010 – 01.2014 

Art. Director • Lider w dziedzinie wentylacji • Ventilation 

Systems (VENTS) JSC, Kijów  

• Rysowanie odręczne materiałów wizualnych, koordynowanie 
i kontrolowanie sesji zdjęciowych i projektów 3D 

• Doświadczenie w organizowaniu punktu sprzedaży dla 
międzynarodowych wystaw handlowych – przygotowanie 
stanowisk, sprzętu i materiałów typograficznych. 

• Restyling tożsamości korporacyjnej VENTS, przygotowanie 
międzynarodowych wytycznych dla marki na obszarze 
Ukrainy, Europy, Stanów zjednoczonych, Afryki i Azji 
Wschodniej. Rozwój wielokanałowego marketingu dla 
produktów wentylacyjnych zarówno w tradycyjnych, jak  
i cyfrowych mediach. 
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04.2008 – 01.2010 

Główny projektant • Firma produkcji i dystrybucji bielizny • 

Yanser Group, Kijów  

• Opracowanie wytycznych dla marki i produktów, rebranding 
marki pończoszanej LEGS 

• Opracowanie koncepcyjnych projektów produktów dla 
nowych kolekcji  

• Rozwój CRM/programów lojalnościowych  
i przygotowanie materiałów pomocniczych 

• Wprowadzenie i wizualizacja osobowości marki dla 
czasopism branżowych 

 

07.2006 – 01.2008 

Art. Director • Firma deweloperska • Poznyakizhilbud JSC, 

Kijów 

• Koordynowanie współpracy kreatywnych zespołów 
(dizajnerzy, ilustratorzy, copywriterzy) – przeprowadzanie 
briefingów, kontrolowanie i raportowanie. 

• Rozwój konceptów reklamowych i projektów wizualnych dla 

elitarnych projektów mieszkaniowych 

• Projektowanie strony firmowej i komunikacji cyfrowej 

• Przygotowanie kampanii marketingowych 

 
09.2005 – 05.2006 

Projektant • Agencja reklamowa • Atria Group, Kijów 

• Generowanie kreatywnych pomysłów i wizualizacja 
odręczna oraz komputerowa do dla mediów cyfrowych i 
tradycyjnych 

• Przygotowanie składu, retusz, korekcja koloru  
i przygotowanie druku różnorodnych materiałów 
typograficznych 

• Opracowywanie stron internetowych i interfejsów webowych 

Konkursy/ Wernisaże  

• „Kraina/Ziemia Lustrzana” (2002)  

• „Świat Kobiety” (2000) 

• Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Rusznyk”  
2 miejsce (1998) 

 _____________________________________________ 

Kluczowe umiejętności 

• Doświadczenie w Adobe Creative Cloud (Illustrator, 

Photoshop, InDesign, Bridge, Acrobat Professional) 

• Znajomość zasad projektowania wizualnego. (Akademicka  

Edukacja Artystyczna) 

• Umiejętność stworzenia odpowiedniego produktu poprzez 

analizę konkurencji i światowych trendów 

• Rozumienie marketingu i psychologii zachowania 

• Umiejętności copywritingu, rozumienie typografii 

• 25 lat doświadczenia w rysowaniu odręcznym w różnych 

dziedzinach sztuki/ technikach/ stylach 

• Umiejętności pracy z mikrostockami 

• Możliwość ustawiania zadań, kontroli procesu tworzenia  

i generowania raportów 



 

Dodatkowe umiejętności  

• Towarzyskość i równowaga, empatia 

• Odporność na zmiany i możliwe problemy 

• Dobra organizacja pracy 

• Zdolność z efektywnym zarządzaniem czasu 

• Pracowitość 

• Umiejętność pracy w zespole  

• Komunikatywność  

• Samodzielność  

• Zdolność szybkiej i efektywnej nauki 

 

Hobby  

• Podróże 

• Pływanie 

• Rysowanie 

• Obcowanie z naturą  

• Pisanie bajek dla 
dzieci 

• Poezja 

• Czytanie książek 

• Ogrodnictwo 

Języki  

• Język Ukraiński – C1 

• Język Rosysjki – C1 

• Język Polski – B1 

  

  

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 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). 


