
Ing. Matěj Kamenický

Kontakty

Informace
Plzeň

8. 11. 1990

Facebook

Instagram

Dribbble

Behance

Strava

PRÁCE

VZDĚLÁNÍ

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

2016 - dosud | Modul Servis s.r.o.

2020 - dosud | Grafik na volné noze

marketingový specialista

2010 - 2016 | Mendelova univerzita v Brně

bakalářské + magisterské studium

fakulta regionálního rozvoje 
a mezinárodních studií

2013 | University of Helsinki
faculty of agriculture and forestry
Erasmus

Adobe illustrator Adobe photoshop Adobe XD

Adobe After effects

Google analytics Facebook ads

Asana PowerBI Sketchup

Microsoft word

Adobe dimension

Visual studio code

Microsoft excel Microsoft powerpoint

Adobe IndesignWordpress HTML + CSS

Atlassian Confluence

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Čeština | rodný jazyk Angličtina | C1

Švédština | B1 Francouzština | A2

PROFESIONÁLNÍ DOVEDNOSTI

SEO

email marketingonline marketing social media marketing

marketingová strategie

web design branding

copywritingcontent marketing

grafika a ilustraceUI&UX

Vývoj webových stránek pojištěníNPS

SPORT A ZÁJMY
orientační běh běh běžecké lyžování cyklistika

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

fotografie historie horská turistika architektura

genaologie kryptoměny

matt.kamenicky@gmail.com

+420 721 966 441

CV ONLINE

VÍCE INFORMACÍ

Linkedin

rozhodnýcílevědomý

empatický vůdčí typ

schopný kompromisu

JAK BYCH SE POPSAL

kreativní inovativní

Osobní sportovní blog

Freelancer

Vyvýjím a spravuji web společnosti, včetně veškeré grafiky. Optimalizuji 
SEO pro cílení na klíčové segmenty zákazníků. Vymýšlím a navrhuji 
reklamní kampaně včetně copywritingu pro emailový marketing 
a sociální sítě. Navrhuji formu a design jednotného vizuální stylu 
společnosti včetně tvorby a kontroly firemních dokumentů používaných 
pro interní i externí účely. Navrhuji další možnosti a formy rozvoje aktivit 
firmy v online světě.  Komunikuji s vedením společnosti a externími 
partnery. Mám na starosti interní marketing. Pro dceřinnou společnost 
Modul Consulting navrhuji UI/UX aplikace pro testovní pojišťovacích 
zprostředkovatelů a komunikuji s programátory. Orientuji se v pojištění 
a pojistných produktech, zejména autopojištění a leasingového pojištění.

umím naslochat

grafik web developer social media manager brand manager copywriter

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI
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