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List referencyjny

Łukasz Misiura pracowat w Grupie Eskadra od kwietnia 2007 do kwietnia 2oL1'

r. na stanowiskach: senior DTP operator i koordynator dziatu DTP.

Do jego obowiqzków na|eżato W szczególności: skład, wyrabianie korekty

oraz przvgotowanie do druku wszelkich wydawnictw i publikacji (billboardy,

ulotki, broszury etc.). od marca 2oIo r. zajmowat się również rozdzielaniem
zadań i nadzorowaniem ich rea|izacji przez ki|kuosobowy zespót DeskTop

Publishing.

Łukasz dat się poznać jako pracownik rzete|ny i pracowity, doktadny i wydajny,
słowny i punktuaIny. W jego przypadku otwartość i chęć do pomocy innym

to nie |aurkowe komp|ementy, ale reaIne cechy, poparte o|brzymiq wiedzq
na temat wykonywanej profesji oraz autentycznq znajomościq wie|u zagadnień
technicznych na temat komputerów, sieci komputerowych i urzqdzeń
peryferyjnych.

Z uwagi na powyższe z catq odpowiedzia|nościq po|ecić mogę Łukasza Misiurę
jako wartościowego pracownika i sympatycznego cztowieka.
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REFERENCJE

Pan Łukasz Misiura współpracuje z naszą firmą od 2008 roku. Przez caty ten okres doskona|e wy-
wiązywał się ze swoich obowiązkÓw, do których na|ezy obsługa graficzna oraz sktad czasopisma
branżowego,,Firma Sprzątająca',.

Pan Łukasz odznacza się terminowością i obowiązkowością, co w tej branży jest atutem nie do
przecenienia. W trakcie reaIizacji poszczegó|nych projektów wykazuje się doświadczeniem i gtębo.

ką wiedzą w dziedzinie szeroko pojętego DTP Ponadto wciąż podnosi swoje kwa|ifikacje, co praco-

dawcy daje pewnośĆ, że ma do czynienia z prawdziwym profesjonalistą. Jest osobą kreatywną,

o wielkim potencja|e twórczym, który każdorazowo wykorzystuje podczas pracy nad czasopismem'
Zawsze moŹna |iczyĆna jego fachową opinię czy poradę' chętnie dzie|i się swoimi umiejętnościami'
Na t|e innych naszych dotychczasowych wspÓtpracowników Pan Łukasz wyrÓżnia się cierp|iwością,

co w branży wydawniczejjest jednym z większych atutów.

Nasza długoIetnia wspótpraca z Panem Łukaszem jest najlepszą rekomendacją jego usług. Jeste.
śmy przekonani, ie wywiąŹe się doskonale z każdego zobowiązania zawodoweqo, ktÓrego się
podejmie. Udowadnia to we współpracY Z naszą firmą od wie|u lat.
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