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Władysław Lewicki
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Warszawa |  +48 664 729 679 |  lewickiwlad@gmail.com

  linkedin.com/in/lewickiwlad/

Podsumowanie

Jestem konsultantem muzycznym ds. marketingu cyfrowego z ponad 8-letnim doświadczeniem w branży muzycznej. Kreuje wizerunek marki
poprzez dźwięk w postaci muzyki, autorski wybór utworów oraz programów muzycznych zgodnych z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta.
Posiadam również kilkuletnie doświadczenie w obszarze wsparcia IT firmy, użytkowników wewnętrznych oraz klientów firmy, doskonale radzę
sobie w szybko zmieniających się i wymagających środowiskach. Pracowałem również jako doradca klienta z jezykiem ukraińskim i rosyjskim. Chcę
zdobywać nowe doświadczenia i rozwijać się w nowoczesnych technologiach.
Aktualnie poszukuję pracy jako Project Manager w digital marketingu.

Doświadczenie

Doradca klienta, Agent ubezpieczeniowy
PZU - Warszawa

Luty 2021 - Luty 2022

• Realizacja planów sprzedaz ̇owych 

• Obsługa klienta zgodnie ze standardami Grupy PZU

• Przeprowadzanie rozmo ́w z potencjalnymi klientami w celu uzyskania informacji o ich potrzebach  nansowych

• Poprzez analizę potrzeb przedstawianie najkorzystniejszych ofert ubezpieczeń (OC, AC komunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia
życiowe)

• Rozmowy telefoniczne z potencjalnymi klientami w celu rozbudowania bazy

• Profesjonalne i szybkie przedstawianie ofert klientom

• Uczestniczenie w programach kształcenia ustawicznego i szkoleniach w celu kontynuowania rozwoju zawodowego i osobistego 

Music Curator, Event Manager
Lovtov Agency - Warszawa

Grudzień 2018 - Current freelance

• Opracowywanie projektów formatów muzycznych

• Autorski wybór utworów oraz programów muzycznych zgodnych z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta

• Kontakt z klientami i prezentacje muzyczne

• Kompleksowa realizacja eventów muzycznych (od briefu po realizację)

• Samodzielna realizacja projektów: tworzenie kosztorysów, prezentacji, współpraca z podwykonawcami oraz artystami

Digital Marketing Specialist, IT Support
Make Sense Media - Warszawa

Czerwiec 2014 - Grudzień 2018

• Kreowanie i budowanie świadomości marki wśród konsumentów

• Tworzenie autorskich playlist zgodnych z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta

• Autorska selekcja utworów muzycznych, dopasowania playlist (dynamika, gatunek)

• Opieka nad bazą muzyczną (tagowanie, selekcja, kategoryzacja, tworzenie bazy utworów)

• Asystowanie pracownikom w rozwiązywaniu problemów IT i bieżąca pomoc użytkownikom w ramach pierwszej linii wsparcia

• Serwis komputerów PC i MAC, instalacja systemów operacyjnych oraz przygotowywanie środowiska pracy
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Doświadczenie

• Przygotowywanie odtwarzaczy muzycznych na platformie PC Windows i Android, hardening

• Opieka oraz monitoring platformy muzycznej firmy, aktualizacja biblioteki muzycznej, backup baz muzycznych

• Przygotowywanie dokumentacji dla nowych funkcjonalności platformy muzycznej

Wykształcenie

Licencjat, Stosunki międzynarodowe i Marketing
Lwowska Akademia Komercyjna - Lwów, Ukraina

Wrzesień 2007 - Lipiec 2011

Kursy, szkolenia i certyfikaty

Kurs Angielskiego Online - Poziom A2
Tutlo

Marzec 2020 - Sierpień 2020

Komponowanie muzyki do  lmów krótkometrażowych z użyciem Ableton Live
Domestika

Wrzesień 2022

Specjalista IT Service Desk - kurs dla poczatkujacych
udemy

Październik 2022

Kluczowe umiejętności

Industry Knowledge
Music Theory, Music History, Music Production, Music Theory, Music Composition, Music Arranging

Music curation, research and data analyst
Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, YouTube Music, Beatport, Bandcamp

Sound design technical skills
Ableton Live, Logic Pro, Pro Tools, Native Instruments, SoundQ, IZotope, Audacity, MediaMonkey, iTunes

Soft Skills
Creativity, Communication, Leadership, Teamwork, Time Management, Problem-Solving

Support IT
• Knowledge of Windows 7/10/11, Mac OS X and MS Office applications

• Basic knowledge of LAN, VLAN, VPN network issues

• Knowledge of the operation and basic diagnostics of computer hardware (computers, printers and network scanners).

Języki

Polska Rodzimy Ukraiński Rodzimy Angielski Konwersacyjny

Rosyjski Płynnie
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Języki

Polska Rodzimy Ukraiński Rodzimy Angielski Konwersacyjny

Rosyjski Płynnie

Zainteresowania

Sport: biegi długodystansowe
Produkcja własnej muzyki elektronicznej
Podróże po Europie


