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Data urodzenia

03.05.1995

09.2008 - 04.2014

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Lublinie
Reklama wizualna

10.2014 - 06.2019

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Magister inżynier - studia ukończone z wyróżnieniem

Pierwsza pomoc dla zwierząt.

Prawo jazdy kat. B.

Umiejętność pracy zespołowej.

Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresujących

warunkach.



Pełne zaangażowanie się w moje obowiązki.

Umiejętność opieki nad młodymi ssakami i pisklętami.

Wnikliwa obserwacja i analiza zachowań zwierząt.

Chęć rozwoju.

Komunikatywność.

Kreatywność.

Pracowitość.

Szybkie uczenie się.

Polish      

English    

03.2013 - 04.2017

Petsitter
Petsitterka
Opieka nad zwierzętami - psami, kotami, królikami i gryzoniami.

08.2013 - 12.2013

Fundacja "Lubelski Animals"
Wolontariuszka
Wyprowadzanie psów na spacery, sprzątanie kocich kuwet,
promocja adopcji, pomoc w zbiórkach dla zwierząt.

02.2015 - 07.2016

Schronisko dla psów
Koordynatorka wolontariatu
Organizacja imprez promocyjnych, pomoc w opiece nad psami,
oswajanie i socjalizacja psów, wizyty u weterynarza, promocja
adopcji, prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci oraz
młodzieży.

07.2015 - 11.2015

VETIKA centrum zdrowia zwierząt towarzyszących i dzikich
Wolontariuszka
Opieka nad dzikimi zwierzętami. Czyszczenie klatek, pomoc przy
zabiegach, karmienie chorych zwierząt, odkarmianie piskląt.

08.2015 - 12.2016

Fundacja "EX LEGE"
Wolontariuszka
Pomoc w adopcjach oraz prowadzenie domu tymczasowego dla
zwierząt.

08.2016 - 10.2016

Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
Praktykantka
Praca w 4 sekcjach: 
zwierzęta kopytne; 
zwierzęta drapieżne; 
egzotarium;
małpy i ptaki.
Czyszczenie wybiegów, przygotowywanie pokarmu dla zwierząt,
pomoc opiekunom zwierząt w ich codziennych obowiązkach.
Poznanie charakterystyki ogrodów zoologicznych, pracy
opiekunów zwierząt i ochrony dzikich gatunków zwierząt.

http://blizejzwierzat.wixsite.com/blog


KURSY I CERTYFIKATY
- Kurs COAPE Petsitter. 
- Udział w konferencji „Dzikie zwierzęta wśród nas” - ANIWEL.
- Warsztaty „GaSa - Masaż relaksacyjny dla psów”. 
- Kurs "Agresja u psów" - Psia Edukacja.
- Kurs "Praca z psem schroniskowym" - Psia Edukacja.
- Kurs "Behawior psów. Pies lękliwy, pies nadpobudliwy" - Psia
Edukacja. 
- Kurs pierwszej pomocy dla zwierząt - Super PSY. 
- Szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z
wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
- Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia i pracę w studenckim kole
naukowym. 
- Wyróżniona przez komisję praca magisterska. 
- Wyróżniona przez komisję praca inżynierska. 
- "Podstawy marketingu internetowego" - Kurs Google.
Identyfikator certyfikatu: JWL 5DT GWB. - "Sprzedaż w social
mediach". Numer certyfikatu Udemy: UC-cc9672fe-0f8d-4256-
9c8d-079d3daf5800.
- Wilderness Survival & Backpacking For Adventures - Kurs
survivalowy. Numer certyfikatu Udemy: UC-143ce426-494c-
42d3-91b8-8669a9df2d54.
- Wilderness Survival and Awareness - Kurs survivalowy. Numer
certyfikatu Udemy: UC-9ae315c1-920a-46da-ad6c-
b3b1c64b463d.
- Google Analytics dla początkujących.

ZAINTERESOWANIA


Rozwój osobisty


Dzikie zwierzęta


Zoodietetyka


Autostop i podróże


Ochrona zwierząt i

środowiska


Ekologia


Ruch Zero Waste


Behawior zwierząt


Rdzenne kultury

12.2016 - 05.2017

VIVA! dla gryzoni
Wolontariuszka
Pomoc w adopcjach oraz prowadzenie domu tymczasowego dla
zwierząt. Udział w wydarzeniach promujących adopcje. 

06.2017 - 08.2017

Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie
Praktykantka
Opieka nad dzikimi zwierzętami. Odchów młodych zwierząt
(ptaków, jeleni, saren, dzików, borsuków). Śledzenie i obserwacja
dzikich zwierząt w ich naturalnych siedliskach (głównie rysi).

09.2018 - 09.2018

Wildlife Friends Foundation Thailand
Wolontariuszka
1 tydzień w Wildlife Rescue Center i 3 tygodnie w Elephant
Refuge. Opieka nad dzikimi zwierzętami, sprzątanie wybiegów,
przygotowywanie żywności dla zwierząt, zbieranie drzew
bananowych dla słoni, przygotowywanie wzbogaceń
środowiskowych.

10.2019 - 11.2019

SAVE Foundation; Endangered Species
Wolontariuszka
zapisywanie danych; 
obserwacja dzikich zwierząt z ciężarówki; 
obserwacja zwierząt z ukrycia; 
analiza zachowań zwierząt; 
analiza systemów ochrony dzikich zwierząt;wędrówki w buszu i
analiza śladów zwierząt; 
analiza migracji i pozycji stad zwierząt; 
codzienny monitoring zwierząt chronionych i analiza ich stanu; 
sprawdzanie fotopułapek.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(RODO).
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