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O MNIE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazywam się Tomasz Rożyński i jestem pasjonatem grafiki

2014-.......

komputerowej. Moja przygoda z grafiką komputerową zaczęła

tomaszrozynski.pl - Freelancer

się w dzieciństwie na Atari 800 XL, gdzie tworzyłem pierwsze

tworzenie animacji biznesowych,

programy oraz grafikę do gier. Wraz z rozwojem sprzętu

tworzenie animacji tzw. video explainerów,

i technologii rozwijałem swoje umiejętności oraz pogłębiałem

tworzenie animacji edukacyjnych,

wiedzę z zakresu tworzenia animacji 2d/3d.

tworzenie animowanych i statycznych form reklamowych,
projektowanie grafiki do gier,
tworzenie animacji, montaż oraz obróbka wideo.

Posiadam ponad 12-letnie doświadczenie w branży
reklamowej tworząc grafiki dla największych marek w Polsce
i na świecie. Znam specyfikę zawodu, rozumiem specyfikacje

2007-2014 Point of View Sp. z o.o. - Dyrektor Artystyczny

techniczne oraz potrafię odpowiadać na potrzeby Klienta.

tworzenie kampanii reklamowych w oparciu o brief,
Kreacje graficzne, które wraz z zespołem miałem okazję

tworzenie animowanych i statycznych form reklamy,

przygotować, zostały wielokrotnie nagradzane na

projektowanie responsywnych serwisów www,

największych polskich konkursach reklamy.

projektowanie grafiki do aplikacji mobilnych i desktop,
projektowanie grafiki do gier oraz programowanie gier,
tworzenie animacji oraz obróbka wideo,

SPECJALIZACJE

tworzenie prezentacji multimedialnych.

2006-2007

Wirtualna Polska S.A. - Graﬁk

tworzenie kampanii reklamowych w oparciu o brief,
Design

Animacja

tworzenie animowanych i statycznych form reklamy,

Interakcja

projektowanie promocyjnych serwisów www,
poprawianie funkcjonalności portalu.

ZNAJOMOŚĆ OPROGRAMOWANIA

2005

Pakiet Adobe w stopniu expert:
Photoshop, Illustrator, Animate, Flash, Dreamweaver, After Effects,

Engine Sp. z o.o. - Graﬁk

tworzenie kampanii reklamowych w oparciu o brief,

Premiere, Character Animator, Audition, Indesign,

tworzenie animowanych i statycznych form reklamy,

3d Studio Max, Blender 3d, Z-Brush, Trapcode Suite, Element 3d.

projektowanie promocyjnych serwisów www,
projektowanie grafiki identyfikacji wizualnych,
projektowanie tapet i interaktywnych wygaszaczy ekranu,

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA
AS

Actionscript 2.0, 3.0

Html5

tworzenie prezentacji multimedialnych,
tworzenie animacji oraz obróbka wideo,

Css3

webmastering serwisów klientów firmy.

ZAINTERESOWANIA

Podróże

Fotografia

Muzyka

VJ Art

Gry

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922)
Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

