Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу
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27
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Місто: Львів

Вік: 40 років
Режим роботи: повний робочий день, позмінна робота, плаваючий графік роботи
Категорії: Дизайн, творчість, ЗМІ, TV, Радіо, Сфера розваг
Є діти

Готовий до відряджень

Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

Спец-кореспондент газети "Вільна Україна"
газетa "Вільна Україна" (ЗМІ), Львів
01.1987 − 12.1995 (8 років 10 місяців)

Обов'язки:
Публіцистика, журналістське розслідування, журналіст міняє професію, репортаж, інтервю, нарис, стаття,
інформація

Освіта

Львівський університет ім. І.Франка, (Львів)
Спеціальність: Факультет журналістики
повна вища, 09.1981 − 05.1987 (5 років 7 місяців)

Знання мов
Англійська - Середній, Німецька - Середній, Українська - Професійний (експерт), Російська - Високий рівень
(вільно)

Додаткова інформація
Знання комп'ютера, програм: Компютерні навики: MS Word, Corel Draw, Pinacle Studio, Adobe Photoshop, Sound
Forge
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: - організація та ведення радіопрограм (володіння суміжними
спеціальностями: редактор, режисер, диктор, звукорежисер, мастерінг передач, радіомонтаж, ведучий програм;
володіння усіма типами журналістської аудіо та відео апаратури). - журналіст газети (володіння суміжними
спеціальностями: кореспондент, коректор, випусковий редактор). -організатор, конферанс, ведучий – на PR- та
BTL-акції, програми та проекти, ювілеї, презентації, концерти, приватні вечірки, корпоративи, шоу-програми, клубні
вечірки, Робота з різними аудиторіями (по кількості, демографії та психографії) з урахуванням переваг та
уподобань присутніх. Особисті якості: Володію лідерськими та організаційними навиками, гарними комунікативними
здібностями, креативним мисленням, вмінням роботи з брендами, корпоративною етикою, ораторським мистецтвом,
ініціативний, пунктуальний, доброзичливий, відповідальний, стресостійкий, енергійний, вмію націлюватись на
результат, та творчо підходити до будь-якої справи.
1987р-2000 р. редактор радіо ВАТ ЛАЗ

2000-2002 р.р.спеціальний кореспондент газети “Автобусобудівник”
2002 р.спеціаліст відділу звязків з громадскістю ЗАТ “Торговий дім ”Україна”, за сумісництвом кореспондент газети
“Автобусобудівник”, спецкореспондент редакції ВАТ “Львівський автобусний завод”
2003-2004 р.спеціаліст відділу звязків з громадскістю ЗАТ “Торговий дім «Україна»,за сумісництвом
спецкореспондент прес-служби ВАТ ЛАЗ
1988-1990 р.р. позаштатний журналіст видавництва “Вільна Україна”
1990-1995 р.р. ведучий програм ,журналіст, кореспондент Радіо “Львівська Хвиля”
1990-2012 р.р. ведучий програм, журналіст, кореспондент радіо “Незалежність”
1995-2015р.р. організатор корпоративних заходів, концертів, шоу-програм ПП “Корпорація Свят”Львівський
університет ім. І.Франка, факультет журналістикиДодаткова освіта:
1995 р.Курси підвищення кваліфікації Московський інститут журналістики
1997 р.Курси Київський інститут журналістики підвищення кваліфікації
2000 р Телерадіокорпорація «Deutsche Welle», Берлін
2001 р. Курси “Стандарти інформаційної журналістики Київ
2005 р.Курси МГО “Інтерньюз -Україна”
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: Бажана посада: Диктор радіо, TV (озвучка рекламних аудіо,
відеокліпів, серіалів, кінофільмів) Отримати перспективну співробітника компанії, що працює у сфері інформації з
можливістю подальшого росту, щоб реалізувати свої амбіції, здібності і продовжуват

