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EDUKACJA

Szkoła Główna Handlowa, 
Studia podyplomowe  |  Kierunek: Public Relations 

2014 - 2015

Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii), 
Studia magisterskie  |  Kierunek: Germanistyka

2013 - 2014

Uniwersytet w Hamburgu, Program stypendialny
Kierunek: Język  i literatura  niemiecka

2012 - 2013

Uniwersytet  w  Konstancji,  Program  Erasmus
Kierunek: Literatura niemiecka

2010 - 2011

Uniwersytet Warszawski  (Wydział Neofilologii), 
Studia Licencjackie  |  Kierunek: Germanistyka, 
specjalizacja kulturoznawstwo

2008 - 2012

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

chabraszewska.pl

WebInterpret Sp. z o.o.
Specjalista ds. komunikacji, Marketing 

01.2015  — 03.2017

Slow Food Youth Warszawa
Członek – założyciel

04.2014 — obecnie

Polskie Radio S.A.,
Program: Polskie Radio dla Zagranicy —  
Redakcja Niemiecka
Program: „Czwórka”

06.2012 — 06.2014

Advanced Public Relations S.A.
Asystentka producentki eventów

 09.2012 - 01.2013

zarządzanie kryzysem, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, kampanie 
mailingowe, budowanie wizerunku firmy na rynku niemieckim, prowadzenie kanałów 
społecznościowych, tworzenie kampanii reklamowych, organizacja wydarzeń

Główny projekt: Sezonowa Akcja Zakupowa, organizacja eventów, promocja 

People Sp. z o.o.
Koordynator ds. Marketingu i Komunikacji

04.2017  — obecnie

tworzenie strategii marketingowej, koordynacja działań agencji reklamowej i agencji 
PR, koordynacja projektów graficznych, relacje z mediami, komunikacja wewnętrzna 
i zewnętrzna, tworzenie strategii kanałów społecznościowych, tworzenie kampanii 
reklamowych, budowanie wizerunku pracodawcy, koordynacja wydarzeń wewnętrz-
nych i zewnętrznych



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. 
z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

JĘZYKI

poziom zaawansowany C1Niemiecki

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

ESN program MENTOR — opieka nad zagranicznymi  studentami 
wymian międzynarodowych, organizowanie spotkań międzykulturowych
Szkoła na Widelcu — organizacja  i prowadzenie warsztatów kulinarnych 
dla Dzieci

FACEBOOK FANPAGES

/DavidGaboriaudOfficial
/SlowFoodYouth.Warszawa
/foshigh

poziom średniozaawansowany B2 Angielski

podstawowy A2Niderlandzki

CERTYFIKATY

Karta Mikrofonowa Polskiego Radia “P” – prowadzenie audycji 
obcojęzycznych (j. niemiecki) / 2014

Certificate of Proficiency, English B2 / 2013

Zertifikat DaF – Deutsch als Fremdsprache / 2012

Deutsch Akademie Berlin – Mittelstuffe 2 / 2010

Konferencja I love Marketing & Social Media 2017 – Sprawny Marketing

ska
chabraszewska.pl

ZAINTERESOWANIA

social media / nowe technologie / zdrowe odżywianie / kuchnia tajska / 
street art. / programowanie neurolingwistyczne (NLP) / slow fashion / 
aranżacja wnętrz / turystyka kuIinarna / poprawna polszczyzna / muay thai 

MOCNE STRONY

komunikatywność / otwartość / poczucie humoru / pewność
siebie / kultura osobista / 

Nothing is more 
powerful than 
an idea whose time 
has come.

Social Media Congress 2015

Social Media Now 2016 – Facebook PRO workshop

chabraszewska.pl
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