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ALEKSANDRA
BASYROVA
Posiadam 5 lat doświadczenia w pracy reporterskiej
na wszystkich etapach przygotowania programów
telewizyjnych. Poza tym, cechuję się wysokimi
zdolnościami napisania tekstów dziennikarskich
oraz montażu wideo. Nabyte kwalifikację oraz
umiejętności interpersonalne pragnę rozwijać w
stabilnym i wymagającym środowisku pracy.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Fundacja Conviventia | 2016-do dziś
Tlumacz-wolontariusz
Wykonywanie tłumaczeń ustnych i pisemnych na
rzecz fundacji

Gazeta Pro Zavtra | 2015-2017
SEKRETARZ REDAKCJI
Opracowanie artykułów prasowych w języku
ukraińskim;
Bieżąca obsługa recepcji poprzez prawidłowy obieg
korespondencji;
Zarządzanie dostawami i zamówieniami.

Montażysta wideo, freelancer | 2019-2020
Tworzenie materiałów wideo i audio na potrzeby
content marketingu. Praca w programie Edius.
Tlumacz-freelancer | 2018-2019
Realizacja usług w zakresie tłumaczeń (ukraiński,
rosyjski, angielski, polski)
Studio Filmowe TOR,
reżyser Krysztofer Zanussi | 2017
Praktyki zawodowe
Asystentka kierownika produkcji filmowej przy filmie
"Eter"
IAB Polska | 2017
Praktyki zawodowe
Organizacja konferencji "Świat pod Napięciem. Nowy
porządek w reklamie. Forum IAB 2017'

REALIZACJE WIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=4gLALKfjabk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=oa61kesuKr4
https://www.youtube.com/watch?v=RDRCjYavPko
https://www.youtube.com/watch?v=ocJ9JbHxjQY
https://www.youtube.com/watch?v=oiDmIK9pr4k
https://www.youtube.com/watch?v=R8fF-BMdDus

UMIEJĘTNOŚCI
Pakier MS Office
Znajomość programów do montażu
Napisanie tekstów
Odporność na stres
Komunikatywność
Umiejętność rozwiązywania problemów

ZAINTERESOWANIA
Literatura współczesna, social media, fotografia

Rudana, Krzywy Róg, Ukraina | 2009-2015
REPORTER
Bieżąca realizacja newsów - wywiady, napisanie
tekstów dla wiadomości;
Nagranie wywiadów w studio przed kamerą;
Postprodukcja nagranych materiałów.
Liceum Żowtnewy Ogólnokształcący | 2008-2009
NAUCZYCIEL
Prowadzenie lekcji;
Przygotowanie planów nauczycielskich.
Obóz dla dzieci | 2007-2008
WYCHOWAWCA
Organizacja pobytu dzieci;
Organizacja imprez dla dzieci.

WYKSZTAŁCENIE
AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA
w Warszawie
2016-2018 | PR i Komunikacja, studia magisterskie

SZKOŁA POLICEALNA COSINUS
w Warszawie

2015-2017 | Asystent kierownika produkcji filmowej
telewizyjnej, studia specjalistyczne

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
w Krywym Rogu, Ukraina

2003 - 2008 | Pedagogika, studia magisterskie

JĘZYKI

Angielski: średniozaawansowany
Rosyjski, ukraiński - języki ojczyste

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

