CRISTINA ONEȚ
Designer Grafic

Designer grafic cu experiență internațională și cu expertiză vastă în identitate
vizuală, design digital și materiale publicitare.
Abilități de interpersonale de colaborare excepționale.
Orientată spre rezultate, sunt obișnuită să fac față cu brio termenelor limită.

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
CONTACT

dec 2018 - prezent
Timișoara

Designer Grafic - Freelancer

nov 2018 - prezent
Wipro Tecnologies,
Timișoara, Romania

Analist Servicii Client - cu portugheză

iulie 2018 - sept. 2018
Optiweb, Skofja Loka,
Slovenia

UI/UX Design - Intern

aug. 2017 - june 2018
Stesa Design Studio,
Timișoara, Romania

Graphic Designer & Social Media Manager

e-mail:

cristina.onet24@gmail.com
telefon:

+40 748 804 092
portofoliu:
behance.net/cristinaonet
dribbble.com/cristinaonet

LIMBI STRĂINE
Engleză - Avansat
Portugheză - Conversațional
Germană - Începător
Română - Nativ

- documentare și cercetare pe baza brief-ului clientului;
- crearea de materiale de publicitate, identitate vizuală, materiale
pentru mediul digital;
- păstrarea legăturii cu clienții și a obținerii feedback-ului în vederea
realizării rezultatelor așteptate de client.
- rezolvarea sarcinilor cu empatie, precis și în intervalul de timp dat;
- adunarea, analizarea și utilizarea de date relevante pentru a dezvolta
modalități de îmbunătățire a experienței generale de utilizare a
produsului clientului.

- concepere wireframes și prototipuri;
- interfețe grafice create pentru utilizatorii de browsere desktop și
dispozitive mobile;
- realizarea unei analize UI/UX pentru un website existent;
- realizarea materialelor publicitare și a ilustrațiilor pentu identitatea
vizuală a companiei.
- concepere identitate vizuală (logo, cărți de vizită, branding manual, etc)
- creare materiale de promovare pentru print și DTP (afișe, flyere,
tricouri, broșuri, cataloage, etc);
- creare materiale pentru mediul online;
- implementare campanie și creare materiale pentru social media.

EXPERTIZĂ
Logo și Identitate Vizuală
Web Design și UI Design
Vectori și Ilustrații
Bannere Web și Publicitate

ABILITĂȚI
Rezolvarea vizuală a problemelor
Gândire creativă
Abilități de prezentare
Lucru in echipa

COMPENTENȚE
DIGITALE
bună stăpânire: Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
Sketch App, Adobe XD, Invision
Microsoft Office Suite
alte competențe:
Adobe After Effects, Blender,
Corel Draw

E D U C AȚ I E
oct. 2016 - iulie 2018

Masterat în Design Grafic - Comunicare Vizuală
Escola Superior de Tecnologia e Arte de Lisboa, Portugalia

mar. 2017 - iulie 2017

Comunicare Vizuală - Bursă de mobilitate Erasmus+
Escola Superior de Tecnologia e Arte de Lisboa, Portugal

oct. 2015 - feb. 2016

Design grafic - Bursă de mobilitate Erasmus+
Dokuz Eylul University, Izmir, Turcia

oct. 2013 - iulie 2016

Licență în Arte Vizuale - Specializarea Design
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte şi Design

V O LU N TA R I AT
oct. 2013 - dec. 2014
AIESEC in Timișoara

Branding - Departamentul de comunicare
- responsabil de imaginea organizţiei şi de crearea materialelor de
promovare;
- membru în echipa de organizare a proiectului naţional GROW, pe
poziţia de Promo Online şi Customer Care;
- responsabil de promovarea online și social media în campania de
recrutare Global Talent toamna 2014.

