
Curriculum Vitae
DANE OSOBOWE
 

Nazwisko, Imię Gdak, Sławomir Zbigniew

Adres ul. Skarbka z Gór 67a m57
 03-287 Warszawa

Telefon 0 506 737 454

E-mail slawek.gdak@gdaq.pl

Data urodzenia 08.04.1982

Pasjonat SEO, autor seo bloga www.blog.gdaq.pl, kilku publikacji branżowych, artykułów w 
miesięczniku SemSpecialist, szkoleniowiec z doświadczeniem na stanowiskach specjalista ds. seo, 
webmaster, webdesigner, grafik.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

07.2013 - aktualnie Gdaq.pl Multimedia Sławomir Gdak

Stanowisko: właściciel
Zakres obowiązków:

• SEO
◦ pozycjonowanie stron www
◦ analiza, audyty seo i optymalizacja stron
◦ testowanie nowych produktów/usług seo
◦ tworzenie i promocja produktów seo (szkolenia, listy, 

ebooki)
◦ współpraca z redaktorami, programistami,  

zleceniodawcami
• INNE

◦ przygotowywanie reklam graficznych, tekstowych do 
sieci adtaily, facebook, adwords

◦ tworzenie ofert sprzedażowych
◦ działania email marketingowe
◦ testowanie stron sprzedażowych

12.2012 – 06.2013 GoWork.pl
Portal z ogłoszeniami z pracą

Stanowisko: specjalista ds. Seo
Zakres obowiązków

• przygotowywanie oraz wdrażanie strategii seo
• analiza efektywności prowadzonych działań seo
• tworzenie audytów seo oraz usability
• współpraca z programistami w zakresie wdrażania 

poprawek optymalizacyjnych
• tworzenie zaplecza seo
• nadzór pracy zespołu seo
• planowanie działań i budżetu

02.2012 – 11.2012 TalentFinder Sp. z o.o. (Grupa HRK)
Firma oferująca oprogramowanie i usługi rekrutacyjne

Stanowisko: webmaster

mailto:michal.gdak@gdaq.pl


Zakres obowiązków:
• prace graficzne i wdrożeniowe przy projekcie TalentFinder
• testowanie oprogramowania
• pozycjonowanie strony aplikacji internetowej
• opracowywanie materiałów graficznych

10.2008 - 01.2012 HRK SA
Firma doradztwa personalnego

Stanowisko: webmaster
Zakres obowiązków:

• projektowanie grafiki do stron www
• wdrażanie grafiki do projektów w ASP .NET
• pisanie stron www (html+css)
• projektowanie banerów internetowych
• przygotowywanie newsletterów
• projektowanie grafiki, cięcie i administracja stronami w 

systemie Sitefinity
• prace graficzne i wdrożeniowe przy projekcie TalentFinder

08.2007 – 09.2008 Perspektywy Press sp. z o.o.
Wydawnictwo edukacyjne

Stanowisko: grafik komputerowy / web designer
Zakres obowiązków:

• projektowanie grafiki do stron www
• cięcie i kodowanie grafiki do systemu Joomla
• pisanie stron www (html+css)
• administracja stronami www w systemie Joomla
• administracja stron w systemie Joomla
• projektowanie banerów internetowych
• przygotowywanie newsletterów

03.2006 – 07.2007 Gdaq.pl Multimedia Sławomir Gdak
Agencja reklamowa

Stanowisko: właściciel
Zakres obowiązków:

• przygotowywanie folderów reklamowych i wizytówek
• projektowanie grafiki do stron www
• pisanie stron www (html+css)
• administracja stron www
• pozycjonowanie i optymalizacja stron www (SEO)
• projektowanie banerów internetowych

09.2004 - 12.2006 PLAY Sp. z o.o.
Wydawnictwo gier i programów komputerowych

Stanowisko: grafik komputerowy
Zakres obowiązków:

• przygotowywanie do druku okładek gier i programów 
komputerowych

• przygotowywanie materiałów reklamowych dla developerów 
zagranicznych

• utrzymywanie istniejących serwisów internetowych



• tworzenie stron internetowych
• administracja serwisów internetowych
• testowanie programów użytkowych oraz gier PC
• pozyskiwanie nowych zespołów developerskich
• nadzór i prowadzenie projektów gier PC i Java oraz 

programów
• lokalizacje gier PC
• przygotowywanie newsletterów (mailing)

01.04.2004 Wydawnictwo LYNX - SFT 
Opracowanie graficzne książek, umowa o dzieło

2003 Projektowanie stron www na umowę zlecenie

WYKSZTAŁCENIE

2006 - 2008

2001 - 2003

1997 - 2001

Internetowa Policealna Szkoła E-biznesu im. Adama Smitha 

Policealne Studium Plastyczne „COLLAGE”
Kierunek: grafika komputerowa

Liceum Zawodowe Rzemiosł Artystycznych
Kierunek: grawerstwo

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenia „Pozycjonowanie Zaawansowane” - 06-07.02.2014, Katowice,  
Xann Internet Solutions
„Szkolenie SEO” Silesia SEM 2013 - 29.11.2013, Warszawa, Ad-
Media.pl
„Szkolenie z Google Analytics” - 19.04.2013, Warszawa, MaxRoy
„SemCamp” - 07.2012 Warszawa,
„Szkolenie SEO Pro: Link Building” - 06.06.2012 Warszawa, 
MaxROY
 „Szkolenie z pozycjonowania zaawansowanego” - 09.02.2012 
Katowice,  Xann Internet Solutions
"Szkolenie Usability" - 11.12.2009 Poznań, MaxROY
"Szkolenie AdWords - poziom podstawowy – 
średniozaawansowany" - 24.03.2009 Warszawa, MaxROY
"Szkolenie AdWords - poziom zaawansowany" - 25.03.2009 
Warszawa, MaxROY

Własne publikacje „Seo Guru” - szkolenie video z pozycjonowania
 „Magiczna siła słowa w pozycjonowaniu” - szkolenie video z seo 
copywritingu
„Pozycjonowanie krok po kroku” - ebook nt. pozycjonowania
„Pozycjonowanie dla początkujących” - ebook nt. Pozycjonowania 
wydany w wydawnictwie Złote Myśli 05.07

Autor w miesięczniku SemSpecialist
"Sztuczki i kruczki w umowach agencji seo"
"Css czyni cuda? Na pewno ułatwia życie programistom i grafikom"



Język obcy Angielski: średnio zaawansowany

Języki programowania HTML, CSS

Narzędzia Analiza: Ahrefs, SpyWords, Seo SpyGlass, Google Analitycs, 
Website Auditor, WebTools, SEO Odkurzacz, Screaming Frog

Dodawarki: SeoLight, SeoBohater, Publiker, Seo Adder, 
Scrapebox, Magic Submitter, SickMarketing, KatalogiSubmitter, 
GSA, ZenBlog, ZenOgloszenia,

Inne: Seo Leniviec, eXdomain, SWL-ek, Google AdWords, 
UltraSEOMaster

Hobby, Zainteresowania Prowadzenie własnego bloga nt. seo pod adresem 
http://www.blog.gdaq.pl

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW, marketing 
internetowy, grafika komputerowa, motywacja.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 nr. 101 poz. 

926 z późniejszymi zmianami)

http://www.blog.gdaq.pl/

