Ewa Pluta

Doświadczenie

Redaktor

2016-04 -

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Dział

do dziś

Marketingu, Sekcja Redakcja
Redaktor strony swps.pl
• Administrowanie stroną swps.pl:
aktualizacja istniejących treści
zamieszczanie informacji o bieżących wydarzeniach odbywających się na
uczelni
przygotowywanie podstron konferencji i sympozjów
zamieszczanie informacji o nowościach wydawniczych i badaniach
naukowych
• Publikacja autorskich treści (wywiady, artykuły popularnonaukowe,
relacje)
• Korekta stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna materiałów
reklamowych
• Redakcja tekstów:

Dane osobowe

przygotowywanie artykułów do publikacji: redakcja merytoryczna i

Adres

współpraca z autorami w zakresie redakcji tekstu

Nowogrodzka 46/23

prace nad informatorem wizerunkowym uczelni

00-695 Warszawa

przygotowywanie szczegółowych opisów oferty dydaktycznej.

językowa

Telefon

2016-02 -

Wydawnictwo Te-Jot

728 506 943

do dziś

Dziennikarz współpracujący
• Pisanie artykułów na zlecenie miesięcznika „Wróżka”: reportaż, lifestyle,

E-mail

tematyka urodowa i zdrowotna. Portfolio: www.ewapluta.com.

ewa_pluta@hotmail.com
WWW

2015-01 -

Kreator Podróży (www.kreatorpodrozy.com)

www.ewapluta.com

2017-06

Własna działalność gospodarcza
• Tworzenie spersonalizowanych planów podróży na zamówienie klienta

Umiejętności

• Doradztwo turystyczne w zakresie wyjazdów indywidualnych
• Promocja strony poprzez tworzenie materiałów reklamowych,

Praktyczna znajomość systemów

informacyjnych, nawiązywanie współpracy z blogerami, organizowanie

zarządzania treścią na stronach

pokazów slajdów z podróży.

www, w tym Wordpress i Joomla

Umiejętność tworzenia
kreatywnych tekstów na potrzeby
stron www oraz magazynów
drukowanych

2015-05 -

Wydawnictwo Te-Jot

2016-02

Magazyn Weranda Weekend – redaktor online
• Planowanie i tworzenie autorskich treści na stronę
www.werandaweekend.pl (artykuły, wywiady, zapowiedzi wydarzeń)
• Wyszukiwanie tematów, korekta i redakcja tekstów o tematyce: kultura,

Znajomość narzędzi Google: Google

sztuka, design, podróże

Analytics, Google Adwords, Google

• Aktualizacja strony

Monitor

• Optymalizacja treści strony pod kątem SEO
• Zarządzanie social media: przygotowywanie materiałów tekstowych i
graficznych do publikacji (Facebook, Instagram, Google+, Pinterest)

Języki obce
Język angielski

Język rosyjski

• Utrzymywanie kontaktów patronackich oraz reprezentowanie redakcji
na zewnątrz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

2010-10 -

Global Airline Services Sp. z o.o.

2015-05

Redaktor portalu internetowego www.etraveler.pl
• Redakcja i publikacja artykułów, galerii, relacji z podróży, informacji o
imprezach turystycznych, wywiadów z podróżnikami i przedstawicielami
branży turystycznej
• Publikacja autorskich relacji z podróży
• Współpraca z działem IT w zakresie wdrażania nowych funkcjonalności
portalu oraz z działem graficznym
• Kontakty z użytkownikami, autorami, podróżnikami, blogerami
• Zarządzanie programem stażowym redakcji (rekrutacja stażystów,
ustalanie i egzekwowanie harmonogramu stażu)
• Zamawianie nowych treści u autorów zewnętrznych
• Kontakty patronackie z organizatorami imprez podróżniczych i wypraw,
reprezentowanie redakcji na imprezach firmowych
• Przygotowywanie i przeprowadzanie akcji promocyjnych portalu,
pozyskiwanie sponsorów, promocja w mediach, nadzór nad
prawidłowym przebiegiem konkursów
• Cross-promocja treści redakcyjnych.

Edukacja
2010-10 -

Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium

2011-06

Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

2004-10 -

Uniwersytet Opolski, dzienne studia magisterskie,

2009-06

kierunek: kulturoznawstwo

Kursy
2018-02 -

Polska Szkoła Reportażu

do dziś
2016-10 -

Polskie Towarzystwo Redakcji Książek: kurs redakcji merytorycznej

2016-12

Zainteresowania
Podróże backpackingowe: około 50 odwiedzonych krajów, w tym 7miesięczna podróż dookoła Azji oraz 3-miesięczna podróż po Rosji: z
Workuty do Jakucka
Literatura faktu (m.in. Tiziano Terzani, Wojciech Tochman, Mariusz
Szczygieł, Hanna Krall)
Kino dokumentalne (np. dokumenty Krzysztofa Kieślowskiego)
Wszystko o Rosji: jej kulturze, literaturze, języku, geografii

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

