
           
Imię i nazwisko:

Grzegorz Żeber
Adres zamieszkania:

92-419 Łódź, ul. Ks. J. Mazowieckiego 6/12;
Kontakt:

tel. 0-606 23 23 61, e-mail: grzegorz@zeber.pl
Data i miejsce urodzenia:

15 czerwca 1977 roku, Łódź
Stan cywilny:

partnerka, dwoje dzieci

2001.10.01-2013.01.31 NetTel Polska s.c.
Współwłaściciel firmy świadczącej usługi internetowe.
- zarządzanie kilkuosobowym zespołem współpracowników,
- kreowanie własnych przedsięwzięć (powiaty.pl, smyki.pl, nianie.pl, babytop.pl, 
fotkarium.pl i inne)
- nadzór nad realizowanymi projektami dla klientów zewnętrznych 
(kilkadziesiąt projektów dla takich firm jak: Polska Grupa Farmaceutyczna, Fiolet  PDK  -  
obecnie Idea Expert, Bank Pocztowy, Politechnika Łódzka, Lasy Państwowe, Rzecznik  
Ubezpieczonych i wielu innych). 

2011.04.01 -do dziś Fotkarium.pl
Pomysłodawca. Współwłaściciel serwisu.
- opracowanie kształtu i funkcjonalności serwisu,
- nadzór nad wszystkimi procesami związanymi z prowadzeniem serwisu,
- prowadzenie fanpage serwisu,
- opracowanie strategii rozwoju serwisu.

2010.12-2011.08.16 Nianie.pl
Współwłaściciel witryny. Sprzedaż serwisu firmie Murator S.A.
- opracowanie funkcjonalności serwisu ogłoszeniowego,
- zarządzanie kilkuosobowym zespołem współwpracowników.

2005.06.01-2011.08.16 Smyki.pl
Pomysłodawca.  Współwłaściciel  witryny.  Sprzedaż  serwisu  firmie  
Murator S.A.
- opracowanie kształtu i funkcjonalności serwisu społecznościowego,
- zarządzanie kilkuosobowym zespołem współwpracowników,
- współpraca z partnerami zewnętrznymi,
- nadzór nad wszystkimi procesami związanymi z prowadzeniem portalu 
społecznościowego,
- prowadzenie fanpage serwisu,
- kontakt z użytkownikami.

2008.04.01-2012.03.30 BabyTop.pl s.c.
Współwłaściciel sklepu internetowego. Sprzedaż firmy.
- opracowanie kształtu i funkcjonalności sklepu internetowego,
- nadzór nad wszystkimi procesami związanymi z obsługą sklepu,
- współpraca z partnerami zewnętrznymi,
- kontakt z klientami.

2001.06.11-2001.09.30 Fortunet.pl S.A. - Łódź
Grafik komputerowy w wortalu biznesowym.
- tworzenie, cięcie i kodowanie grafiki na potrzeby serwisu Fortunet.pl,
- tworzenie, cięcie i kodowanie grafiki pod serwisy internetowe (Poczta Polska, Radio 
Łódź itp.).

2001.05 K2 Internet S.A. - Warszawa
Fotograf 

2000.10.25-2001.04.31 Ogilvy Poland sp. z o.o.  - Warszawa
Webmaster w OgilvyInteractive.  
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- cięcie i kodowanie grafiki pod serwisy internetowe (BRE Bank, Leaf, Ogilvy),
- prezentacje dla klientów (PricewaterhouseCoopers),
- serwisy WML dla Ogily i BreBank,
- resize bannerów (Empik.com, Aukcje.com, Ford, IBM, KFC).

2000.04-2000.09 Multinet S.A. - Łódź
Webmaster.

1998.10-1999.01 Gazeta Wyborcza - Łódź
Dziennikarz, współpracownik działu kryminalno-sądowego.

1997.06-1998.08 Oficyna Księgarsko-Wydawnicza "Elektronika"
Sprzedawca w sieci księgarń informatycznych.

1998-1999 Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji (studia dzienne). 
Nauka z powodów rodzinnych przerwana po III semestrze.

1993-1998 Technikum Geodezyjne w Łodzi. 
Ukończenie szkoły z wyróżnieniem dla najlepszego maturzysty, obronienie dyplomu i 
uzyskanie tytułu technika geodety.

2001 r. Laureat ogólnopolskiego konkursu "Mam pomysł na e-biznes" organizowanego pod 
patronatem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa. Nagroda od Plus GSM za pomysł na stworzenie portalu 
gospodarczego.

2000 r. Prawo jazdy kat. B
1999 r. Staż w Departamencie Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych 

i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, 
połączony z praktyka w Sądzie Gospodarczym dla miasta stołecznego Warszawy.

1998 r. Laureat konkursu zorganizowanego przez Gazetę Wyborczą na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na dzienikarza redakcji.

1998 r. I nagroda w III Łódzkim Przeglądzie Twórczości Literackiej i Plastycznej - poezja.
1997 r. Szkolenie "Start zawodowy młodzieży", element programu “Szkolny System 

Kształtowania Postaw Przedsiębiorczości”.
1996 r. Szkolenie dziennikarskie sponsorowane z funduszy Unii Europejskiej (PHARE - 

Dialog Społeczny).

1995-1997 Przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Życia bez Uzależnień przy 
Międzyuczelnianym Lobby Ekologicznym.
Sekretarz Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła".

Bardzo dobra znajomość HTML, dobra znajomość CSS wraz z umiejętnością 
projektowania zgodnie z zasadami Responsive Web Design (urządzenia mobilne), 
znajomość Photoshop, narzędzi analitycznych (GA). Podstawowa znajomość jQuery 
i technik SEO. Znajomość narzędzi do tworzenia makiet: Pencil, Axure; do 
zarządzania projektem: Basecamp, Freedcamp i inne; do tworzenia harmonogramów 
Gantter.com itp.

Podstawowa znajomość j. angielski i j. rosyjski.

Internet, pływanie, motoryzacja, muzyka.

Wykształcenie

Praca społeczna

Umiejętności

Języki obce

Zainteresowania

Szkolenia, kursy



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust.nr 133 poz. 883)


