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Burda International.cz

Burda Creative
Marketing
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Grafik projektového oddělení
Dny Marianne, Marie Claire konference,
Shopping Fever, Apetit piknik atd.

a pet frienldy place

Grafik marketingového oddělení
Proma do časopisů, Beauty Box,
prezentace a další.
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Externí spolupráce:
• C.S. CARGO - prezentace
• TedxPrague - ilustrovaná prezentace Eva Čejková Vašková Ženy s.r.o.
• BONEY M. - Promo Postery • MORAVA FEST - Promo Postery

Sázavafest
2015 Grafička/ilustrátorka

2008

Odpovědná za všechny tiskové data festivalu.
Mapa, festiválová knižeška, proma atd.

2014 Maltézská Pomoc o. p. s.

2012

Osobní asistentka
Vypomáhání v domácnosti seniorů a těžce nemocným
Grafik
{ Marketingový
Grafik online časopisu
{ Ilustrace do horoskopu
{ Ilustrace/grafika

Elektrotrh.cz
Marianne
Freelance
MF divize knihy
Exim tours, s. r. o.
RF hobby, s. r. o.
Freelance
YELLOW
Tiskárna WEP
Stockholm
Filmfestival
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{
{ Grafik
{ Obrazový redaktor
{ Zpěv, ilustrátorka/grafička
Redaktorka
{ Asistentka/Obr.
ilustratorka
{ Grafik
{ Fotograf/Obr. Redaktor
Grafik

Vz d ě l á n í ,

odborná příprava a školení:

95-98

3 leté Mediální gymnasium
ve Stockhomu(Upplands-Bro Gymnasium)
Středoškolské vzdělání, fotografie,
grafika, reklama, industriální design,
video a rádio

2000-01

{

2010

01-03

{

NTI Škola
ve Stockholmu
(Nordisk Teknisk Institut)
2-leté vysokoškolské vzdělání
v mediálních oborech
Multimedial Narrative
Technique Webbdesign,
psaní scenářů, filmová teorie.

Sociální
schopnosti
a dovednosti:

Švédsky plynule,
Česky plynule,
Anglicky plynule
Špaňelsky, poslech
a ústni interakce

Sociální cítění,
bezkonfliktní,
pochopení
v krizových situací
a rychlé jednání.
Schopnost pomoci
a do-vednost
pohladit na duši, když
je potřeba. Citový
nadhled a odstup,
aby nedošlo
k vyhoření.

Počítačové
znalosti a dovednosti:

{

Jazykové znalosti

2015

Umělecké
schopnosti
a dovednosti:

{
{

Komunikace, dokážu být kompromisní,
když to situace vyžaduje. Pokoušet se
vyhovět všem možným stranám
pro dobře vydanou práci.
Umím pochválit, ale i konstruktivně
podat kritiku. Sama dokážu vstřebat
kritiku a vzit si z ní ponaučení.

Materský jazyk

Umělecká škola ve Stockholmu
(Konst skolan i Stockholm)
Olejová Malba, Akvarell,
Tisk, Fotografie

Centrum služeb
pro podnikání s.r.o.
Kvalifikační kurz
“Základy Podnikání”,
v délce 121
vyučovacích hodin

{

Organizační
schopnosti a dovednosti:

{

Česká gramatika
na Karlově Univerzitě
Univerzita Karlova

{
{

HIPOKAMPUS
Revalifikační kurz
„Pracovník sociální péče“
V délce 150 vyučovacích hodin

{

{

99-2000

PC

Design obrazových
materiálů, plakátů,
knih, brožur, atd.
Malování a ilustrace,
psaní textů, skladání
písní, fotografování,
filmová reportaž.

Chtěla bych se naučit a rozvinout
znalosti v programování a oprášit
programy jako jsou Adobe Premiere,
Adobe Flash a Adobe Dreamweaver
a v mnoha dalších nových proagramech.

přítel Roman, bývalí hokejista,
takže hokeje je doma hej:da!

Veronika Padilla
+420 727 949 276
Francouzská 72, 10 1 00,
Praha 10 - Vinohrady
vasegraficka@gmail.com
www.veronikapadilla.com
Státná příslušnost:
švédsko (SWE)

