
  

MARTYNA GÓRA 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 
REDAKTOR/KOREKTOR Codziennik Feministyczny 
sierpień 2015 - obecnie 
Bądź dobrym chłopcem Anna Wajner, Macica w rękach władzy Iza Tymińska, 
Bridenapping znaczy ślub Aleksandra Samborska, Kampania Już czas, Kampania 
organizacji „Care", Historie źle opowiadane Łukasz Orylski.    
 
MŁODSZY REDAKTOR PROWADZĄCY  Wydawnictwo Pascal 
sierpień 2015 - listopad 2015 
 Jak zostać zwierzem telewizyjnym? Dorota Wellman premiera: 26.11.2015, Zezia 
i wszystkie problemy świata Agnieszka Chylińska premiera: 18.11.2015, Na słodko. 
Domowa piekarnia Piotr Kucharski premiera: 21.10.2015, Drzewo życia. 
Relaksująca kolorowanka dla dorosłych premiera: 21.10.2015, Strażnik Ziemi. 
Relaksująca kolorowanka dla dorosłych premiera: 23.09.2015, Obieżyświat. 
Inspirująca kolorowanka dla dorosłych premiera: 23.09.2105. 
 
STAŻYSTA Supremum SEO 
wrzesień 2014 - grudzień 2014 
Podczas stażu zajmowałam się tworzeniem metatagów oraz unikalnych, 
zoptymalizowanych treści na strony www i blogi (SEO), opracowywałam 
strategie dla profili klientów na Facebooku, tworzyłam oferty marketingowe 
(dobór odpowiednich słów kluczowych oraz ich wycena). 
 
COPYWRITER  Freelance 
Jako freelancer stworzyłam treści SEO na stronę Joker Detektywi. 
 
REDAKTOR/STAŻYSTA O.pl Polski Portal Kultury 
październik 2012 – marzec 2013 
Jako stażystka zajmowałam się serwisem News O.pl oraz Wydarzenia O.pl, 
tworzyłam newsy dotyczące literatury, teatru, muzyki, utrzymywałam kontakt 
z mediami, pozyskiwałam do współpracy nowe instytucje kultury, dbałam 
o realizację świadczeń partnerskich i patronackich; obsługiwałam stronę na 
platformie WordPress. 
 
PRAKTYKANT Korporacja Ha!art 
wrzesień 2012 – luty 2013 
Jako praktykantka zajmowałam się promocją nowości wydawniczych (tworzenie 
list recenzenckich, organizacja wydarzeń towarzyszących promocji) oraz redakcją 
i korektą tekstów. 
 
REDAKTOR/STAŻYSTA Małopolski Instytut Kultury w Krakowie 
lipiec 2012 – sierpień 2012 
Podczas stażu w MIK opiekowałam się serwisem „Kultura Małopolski”, 
redagowałam i zamieszczałam informacje oraz zdjęcia dotyczących wydarzeń 
kulturalnych w województwie małopolskim. 

 

EDUKACJA 
 
FILOLOGIA POLSKA SPEC. ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA   
studia dzienne, magisterskie 
2010 - 2015 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 
EDYTORSTWO. PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE   
studia podyplomowe 
2015 - obecnie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 

 
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.). 

 

 
 

        698-300-759 
 

      maartyna18@gmail.com 
 

     ul. Sereno Fenn'a 7/10 
           31-143 Kraków 

 
 

DATA URODZENIA 
15.06.1990 

 
JĘZYKI 
 
JĘZYK ANGIELSKI 
Poziom B2 
 
JĘZYK CHORWACKI 
Podstawowy 
 
JĘZYK SERBSKI 
Podstawowy 

 
ZAINTERESOWANIA 
 
Bałkany, herstory, historia 

alternatywna, literatura i kultura 
krajów Europy  Środkowej, 
Południowej i Wschodniej, rynek 

literacki, blogosfera, muzyka jazzowa, 

kino, joga. 

 
ODBYTE KURSY 
 

Kurs internetowy „Jak wypromować 
książkę w internecie" organizowany 
przez PR Education - Szkolenia public 
relations dla kultury i biznesu. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 
Google Adwords, Google Analytics, 
Google Docs, Google Drive, Microsoft 
Office, WordPress, Adobe InDesign 
(podstawy), język XML, copywriting, 
negocjowanie i sporządzanie umów, 
budżetowanie publikacji, profesjonalna 
redakcja, korekta i tworzenie tekstów, 
lekkie pióro, wydawanie publikacji, 
dobra organizacja, działanie pod presją 
czasu. 
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