
CURRICULUM VITAE 

 
Joanna Poprzeczka 
ul. Dolna 13/4 
80 – 493 Gdaosk 
tel. 58 340 95 34 
ur. 13.09.1970 r. 
 
 

Atuty 

Absolwent studiów na kierunku geologia o rozwiniętym potencjale analitycznym oraz udokumentowanych 

osiągnięciach w zakresie tworzenia projektów geologicznych i rozliczeo finansowych, posiadająca 

doświadczenie w pracy w księgowości. 

 

Umiejętności  

zawodowe: 

 

Analityczne Umiejętnośd logicznego myślenia, pracy z liczbami i danymi oraz analizowania 

informacji w celu zrozumienia i rozwiązania problemu. 

Administracyjne Umiejętnośd sporządzania dokumentacji, tworzenia rozliczeo finansowych, 

wystawiania i księgowania faktur oraz deklaracji ZUS, sporządzania raportów 

cyklicznych i rocznych, realizowanie zamówieo, obsługi korespondencji 

przychodzącej i wychodzącej. 

Organizacyjne Umiejętnośd planowania, wyznaczania celów działania, efektywnego 

zadządzania sobą w czasie, skrupulatnośd, terminowośd, starannośd, 

dokładnośd. 

Komunikacyjne Łatwośd w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, umiejętnośd 

wspóldziałania w zespole, bezkonfliktowośd, otwartośd, umiejętnośd jasnego 

formułowania swoich myśli oraz przekazywania informacji. 

Językowe Znajomośd języka angielskiego na poziomie zaawansowanym  

w mowie i piśmie – swobodne posługiwanie się językiem w kontaktach 

społecznych oraz zawodowych. 

Techniczne Obsługa komputera – środowisko Windows, biegła znajomośd MS Office (Word, 

Excel), programu Symfonia, obsługa Internetu; obsługa urządzeo biurowych – 

ksero, faks; prawo jazdy – kat. B od 1994 r., czynne. 

  



Wykształcenie:  
 
1989 – 1994 Wyższa Szkoła Nauk Geograficznych w Gdaosku,  

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,  
Kierunek geologia. 

1984 – 1989 III Liceum Ogólnokształcące w Gdaosku.  
Profil ogólny z poszerzonym nauczaniem języka angielskiego. 

 
Aktywność 
zarobkowa: 

07.1992 – 09.1992  Agencja reklamowo – eventowa EMix 
Stanowisko: hostessa 
Obowiązki: 
-  organizacja oraz koordynacja eventów, akcji promocyjnych na targach oraz 

imprezach firmowych, 
-  pomoc w rekrutacji pracowników i tworzenie własnej bazy hostess i promotorów, 
- pozyskiwanie nowych klientów. 
 

06.1991 – 09.1991 Resort Restaurant London 
Stanowisko: kelnerka 

 Obowiązki:  
- nawiązywanie kontaktu z klientem, 
-  doradzanie w wyborze menu, 
- obsługa zgodnie z zasadami savoir vivre, 
- promocja lokalu. 

Aktywność 
dodatkowa: 

01.1994 – 06. 1994 Kancelaria Radcy Prawnego PROFI w Gdaosku 
Stanowisko: stażystka 
Obowiązki: 
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych, sporządzanie umów  

o pracę), 
-  kontrola faktur pod względem formalno – rachunkowym, wystawianie  

i księgowanie faktur, 
- sporządzanie raportów kasowych, obsługa bankowości elektronicznej, pomoc przy 

opracowywaniu kalkulatorów finansowych, 
- rozliczanie klientów firmy, ewidencjonowanie środków trwałych, wpłat 

komorniczych, 
- prowadzenie korespondencji z podmiotami gospodarczymi obsługującymi 

kancelarię. 

04.1992 – 06.1992 JAWA Sp. z o.o. w Gdaosku 
Stanowisko: praktykantka – asystentka projektanta geologa 
Obowiązki: 
- pomoc w tworzeniu projektów geologicznych, 
- pomoc w rozliczaniu rocznym kopalni. 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883). 


