Nataliia Borysiuk
Telefon:
E-mail:
Relokacja:
Adres:

Podsumowanie

Doświadczenie
zawodowe

+48793346043
natti1723@gmail.com
Tak
Poznań

Jestem kreatywną, ambitną i otwartą osobą.
Pasjonuję się nowymi technologiami oraz cyberbezpieczeństwem, dlatego swoją
przyszłość zawodową wiążę z branżą IT.
Szukam pracy( bez doświadczenia w IT) na stanowisko technik informatyk, junior
developer lub w spokrewnionym kierunku.
Zacząć współprace mogę od zaraz.
11.2019 - 10.2021

Pracownik stacji paliw
Stacja paliw Shell
 Poznań
Opis stanowiska:
Znajomość obsługi komputera i systemu kasowego;
Znajomość asortymentu i topogra i sklepu;
Znajomość bieżących promocji;
Rekomendowanie produktów dostępnych na sali sprzedaży;
Proponowanie klientom możliwości dołączenia do programu lojalnościowego;
Uzupełnianie brakującego towaru na sali sprzedaży;
Przestrzeganie zasad związanych z ubiorem pracownika (uniform,
identy kator);
Stała kontrola aktualnych cen produktów;
Monitoring temperatur;
Dbałość o właściwe magazynowanie towaru ,sprawdzanie stanów
magazynowych;
Wykonywania zamówienie bezpośrednio u kontrahentów;
Przyjęcie i księgowanie dostawy paliw;
Wydawanie i księgowanie faktur (również elektronicznych);
Rozliczenia raportów dobowych;
Wydanie gotówki konwoju;
Uzupełnianie wyników ( w Excelu);
Czytanie i napisanie mailów do oddziałów rmy;
Zabezpieczenie pracy drukarek;
Mycie ekspresów do kawy;
Komunikacja z serwisantami.

Szczególną listę doświadczenia wysyłam drogą mailową (dla zainteresowanych
osób taką listą).

Wykształcenie

03.2019 - 01.2021

Szkoła policealna Medicus w Poznaniu
Technik informatyk
 Poznań

Umiejętności

Obsługa urządzeń biurowych



JavaScript



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych
procesów rekrutacyjnych (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 zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Znajomość języków

Obsługa systemu Linux



Microsoft Of ce



Libre Of ce



Podstawowa znajomość zagadnień sieciowych



Znajomość systemu Windows



Księgowanie dokumentów biurowych



Rosyjski



Ukraiński



Angielski



Polski



Certy katy

08.2020 - bezterminowo

Referencje

Izabela Sierka - Kierownik sklepu
Kontra Sp.j.PHU "Chata Polska". Skorzewo

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (PRK4)

+48618148830

Kursy

Zainteresowania

Cyber Security ( I etap)

Jazda konna
Pływanie
Nauka języków obcych
Podróżowanie
Chińska kultura
Szachy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych
procesów rekrutacyjnych (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 zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

