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PROFESSIONEL CV
Workexperience:
2014-? OSG Hungary: Senior DTP Specialist
2010-2014 Freelancer (SERA Home Intelligence Solutions - Smart House): project art
director, graphic designer. (PC)
TWL/ Studio-Flex Bt/GodX: flexo prepress operator (Mac/PC)
2006-2008 B71 Bt: advisory, GUI/UXP Designer (Banking and Management
Systems). (PC)
2002-2005 Corvus Design AD Agency: graphics operator, IT advisory and
maintenance. (Mac)
2000-2001 Winterfair Kft: operator, graphic designer, account. (Mac)
1998-2000 Szeged Grafika Studió: graphic, graphics operator,
IT administrator. (Mac)

✁✂✄☎✆ ✝✞✟✠ ✡☛☛☞☛☛☞☛✌✍✎✏
✑✒✓ ✔✕ ✔✖✒ ✌✓ ✕✔
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✱✧✁✧✞✱✲✛
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✂✧✲✛✆✬✮✬✟✘✧✁★ ✥✧✁✘✟✆
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✤✜✘✮✥✘✆✟

✵✘✱✭✁✗

✻✱✂★

✷✸✹✟✺✻✱✂

✷✂✼✥✘✯★

✁✂✄☎✆ ✿✘✟✛ ✷✲✛✬✬✮ ✬✵
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✩✁✧✦✧✮✺✷✸✘✟✧✂
❃✬✲✞✂✘✬✆✞✮

✤✂✗★

✤❁ ❂
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✦✛✬✂✬✟✱✞✦✛✠★

Skills acquired: Digital image processing, DTP-, flexo-prepress, color separation,
[brand design, advertising design, packaging design (for vinyl too),] spot-color materials
design; Product design experience; Workflow optimising;
web design, PHP + SQL web application development, flash skills.

✞✂

✽✹✭✹✱✫✾✆✠

PC, Mac, Ubuntu, FreeBSD-Unix systems is vital.

✟✱✞✦✛✘✲

✣✬✱✫✁✂✞✂✘✬✆✁✗

✷✂✜✥✘✧✁

Software knowledge: Adobe Premium: Photoshop, Dreamweaver, ESKO Packedge,
Automation Engine, Freehand, Illustrator, Acrobat, InDesign, Flash, Fireworks, PHP,
HTML, CSS, Javascript, JQuery, PostgreSQL, MySQL, Office.

Working experience with software developers.
Print shop and customer consultation, correspondence in English and German languages,
the use of Web-based workgroup software, remote working experience.
Project tracking, project support experience.

✞✱✧✴

✱✞✁✦✰✧✱✱✠

✂✱✧✫✫✘✆✟★

✦✘★

✮✞✆✥✁✲✞✦✧
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✡✁✲✘✺✵✘✏★

Responsibilities:
Automating, easing, revising workflows - with hotfolders, scripts and other IT
technologies
SCRUM style meeting with Project Leader about design elements
collaborating with other Team Memebers about technologies, timing
liasing with print production companies and customers
creating workflows for the DTP department
creating artworks for various media types | preparing artwork for production
color calibration against sample prints | printing of accurate color proofs
assisting senior operators
assisting and supervising co-workers, teaching newbies
creating blueprints for production companies
maintaining workstations, file servers, software licenses, backups
writing the Back-Office web-application for task management
designing GUI assets (icons) for developers
designing UX with Project Team
designing mockups to software specification
micro-site, brand and presentation design
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Munkatapasztalat:

✁✂✄ ☎✆✝✞✟✠
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✁✱ ✰✪✣✪✩✒✆✱✣✮✒✢✁✮ ✆✱✟✩✟✮✁✑
✁
✹✮✜✣✧✪✷✜✰✆✒
✒✮✟✠✄★✩
✧✰✢✸✣✪✜★✪✂★✱✟✆✤
✰✆
✙✣✭✪✁✢
✁✪✧✁✪✩✁✱✟✆ ✝✣✮✞✣✱✰✆✯✧✒✞✒✝✣✪✣✱✰✆✺
✻✗✝✁✝✟✆✯✼✣✽✪✣✆✱✝✰✆✤
✾✽
✝✣✿✖✠★✪✫✂✒✟✧✺ ✸★✪✄✁✩✁✝✯✝✣✮✞✣✱✰✆✺
✜✣✆✒✂✠ ✰✆ ✢✮★✽✣✧✝ ✝✣✿✖✠★✪✫✂✒✟✧✤
✒✠✜✗✪✫ ✝✣✮✩✰✧✣✧ ✰✆ ✿✰✂✣✧
✝✟✩★✂✁✝✟✆✁✤ ✒✠✝✮✁✠✣✝✯✭✁✿✧★✸✸✒✿✣
✮✣✠✜✆✱✣✮✣✧✑
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✰✢✦✝✰✆✣✑
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✳✝✾✜✒✫✭✁✠✤ ✁ ✆✱✣✂✣✜✒ ❀✶✩✶✮✧✰✠✄
☎✆✝✞✟✠
❁❂✞✰✆✱✣✝✒
✳✱✁✧✧✶✱✰✢✒✆✧★✪✟✭✁✠✤
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❄✂✮✁✸✒✧✁❅✤
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❄✙✣✭✢✮★✂✮✁✩★✱✟✆❅✤
✁ ✳✝✗✜✒★✯✼✪✣❆ ✛✝✡❀❇❈✡❃★✜❉✯✠✰✪
❄✸✪✣❆★✤ ❊✳✻❋❅ ✞✰✂✣✱✝✣✩✑

Elsajátított ismeretek:

●★✭✭✒✩ ✁ ✝✾✮✟✱✟✆✤ ✸★✝✫✱✟✆✤
★✪✞✁✆✟✆✤ ✱✣✠✣✖✁✪✪✂✁✝✟✆✤ ✆✲✝✰✆✤
✢✮★✂✮✁✩★✱✟✆✑

Munkafolyamat tervezés, automatizálás

✳✱★✸✝✞✣✮✣✆ ✒✆✩✣✮✣✝✣✧❍

Szoftver fejlesztőkkel való munkatapasztalat.
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☎✠■✣✆✒✂✠✤ ✼✪✁✆✖✤ ✼✒✮✣✙★✮✧✆✤
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❊✠✂✒✠✣ ✔✌✤
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✴❑✗✣✮✄✤ ▲✒✒✤
❏★✆✝✂✮✣✳❑❈✤ ❁✄✳❑❈✤
❋✸✸✒✿✣✑

♦ ❜❦ ♦

2014- OSG Hungary: DTP előkészítő specialista, DTP munkafolyamat automatizáló
2010- Webalkalmazás fejlesztés (Yii, JQuery, CSS)
[szoftver tervezés, GUI komponensek tervezése, adatbázis tervezés, UXP tervezés]
2010-2014 Szabadúszó (SERA Home Intelligence Solutions - Okosház rendszer
- project art director, grafikus, operator.). (PC)
[arculat tervezés, szoftver GUI tervezés (PS), termék tervezés, műszaki rajz,
kivitelezett anyagok átvétele, gépindulás színellenőrzés, grafikus-operátori
feladatok ellátása, fotósok-, programozók-, kivitelezők támogatása]
Studio-Flex Bt - TWL -GodX: Flexo prepress operator (Mac/PC)
[flexo előkészítés, színmérés, digitális-proof készítés, rendszergazdai feladatok
ellátása, munkanyílvántartó szoftver tervezése és kivitelezése, grafikus-operátori
feladatok ellátása]
2006-2008 B71 Bt: Tanácsadó, GUI/UXP Designer
(Banki és Vállalatirányítási rendszerek). (PC)
[arculati elemek tervezése, szoftverhez grafikák-, ikonok tervezése, microsite
tervezés, prezentáció készítés, kiadványtervezés]
2002-2005 Corvus Design Reklámügynökség: grafikus-operator, informatikai
tanácsadó, IT karbantartó. (Mac)
[grafikus-operátori feladatok ellátása , ofszet nyomdai előkészítés, rendszergazdai
feladatok ellátása]
2000-2001 Winterfair Kft: operator, tervezőgrafikus,
kapcsolattartó. (Mac)
[kiadványtervezés, rendszergazdai feladatok ellátása, ügyfél-kapcsolattartás, ofszet
nyomdai előkészítés]
1998-2000 Szeged Grafika Studió: grafikus, grafikus-operátor,
rendszergazda. (Mac)
[rendszergazdai feladatok ellátása, ügyfél-kapcsolattartás, ofszet nyomdai
előkészítés, grafikus-operátori feladatok ellátása]

Üzleti-, Marketing-, Termék-design tapasztalat;
Digitális képfeldolgozás, DTP, kisarculat-tervezés, hirdetés-tervezés, csomagolástervezés (fóliákra is), nyomdai előkészítés, színbontások, flexo előkészítés, weboldaltervezés, flash, php, sql ismeretek.
Juniorok betanítása, csoportvezetés (DTP)

Nyomdával és megrendelővel való egyeztetés, levelezés angol és német nyelven; webes
felületű munkacsoport szoftverek használata, távoli munkavégzési tapasztalat.

Projekt-követés, projekt-támogatási munkatapasztalat.
PC, Macintosh, BSD-Unix rendszerek alapos ismerete.
Webes felületű, adatbázis alapú programok tervezése és kivitelezése (pl.: munka
nyilvántartás, UXP-, GUI-design).
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