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PORTFOLIO ZDE

Pracovní zkušenosti
2015 - 2020 — Burdainternational.cz
		

pro Lifestylové časopisy: ELLE, Marianne, Marie Claire, JOY, Apetit, (Maxim, Masooo!)

Burda Creative - Grafik projektového oddělení. Akce Dny Marianne,
Marie Claire konference, Karlovy Vary lounge, Elle beauty club, Shopping Fever, Apetit piknik.
Marketing - Grafik marketingového oddělení. Proma do časopisů, Beauty Box výroba,
POS/POP materály na akce. Vánoční a akční kartóny. Online proma prezentace a další.

Externí spolupráce:
• Veganská kuchařka, Monika Ševčíková - grafická úprava
• C.S. CARGO - prezentace.
• TedxPrague - ilustrovaná prezentace Eva Čejková Vašková Ženy s.r.o.
• BONEY M. - Grafická úprava, POS a online materiálů.
• MORAVA FEST - Logo festivalu. Promo materiály, web a online.

2008 - 2018 — Sazavafest.cz
		

Grafička/ilustrátorka/zpěvačka
Odpovědná za všechny tisková a online data festivalu. POS/POP materiály. Mapa festivalu, festiválová brožůra.

2004 - 2018 — Grafička na volné noze/zpěvačka
		

Iva Lecká - ilustrace do knih: “Deník šílené matky aneb Ženská vydrží jako kůň”,
“Všechno je jednou poprvé aneb Ještě jsem se nezbláznila”.
Elektrotrh.cz - grafička pro online časopis.
časopis marianne.cz (Hachette Filliphacchi dále pak BURDA) - ilustrátorka.
MF divize knihy - grafička, úprava a zpracováni promo materiálů, knižní katalog.
EXIM tours, s. r. o. - grafička, sezónní katalog, retuše, nový vzhled firmy.
RF HOBBY, s. r.o. - obrazový redaktor.
časopis YELLOW.cz (Hachette Filliphacchi ) - asistentka, ilustrátorka, obrazový redaktor.
tiskárna WEP - grafička.
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Vzdělání a odborná příprava a školení
95 — 98

3 leté Mediální gymnasium ve Stockhomu(Upplands-Bro Gymnasium)
Středoškolské vzdělání, fotografie, grafika, reklama, industriální design, video a rádio.

99 — 2000

Česká gramatika na Karlově Univerzitě. Univerzita Karlova.

2000 — 01

Umělecká škola ve Stockholmu (Konst skolan i Stockholm)
Olejová Malba, Akvarell, Tisk, Fotografie.

01 — 2003

NTI Škola ve Stockholmu (Nordisk Teknisk Institut) 2-leté vysokoškolské vzdělání v mediálních oborech
Multimedial Narrative Technique Webbdesign, psaní scenářů, filmová teorie.

03 - 04 PRAXE

Stockholm Filmfestival - obrazová redaktorka, fotografka akce a pro místní časopis.
časopisu REFLEX, výpomoc ve foto oddělení.

2010 - KURZ

HIPOKAMPUS Revalifikační kurz „Pracovník sociální péče“, v délce 150 vyučovacích hodin.

2015 - KURZ

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kvalifikační kurz “Základy Podnikání”, v délce 121 vyučovacích hodin

Organizační a sociální schopnosti a dovednosti:
Umím dobře komunikovat mezi různými zúčastněnými odděleními. Vždy se snažím dosáhnout těch
nejlepších výsledků na daném projektu v rámci dohodnutých podmínek. Jsem dobrý posluchač
a divák současně. Mám kosmopolitního a zábavného ducha, díky němuž mám rozšiřenější rozhled
a nadhled nad různými situacemi. Jsem bezkonfliktní, se schopností pomoci
v kritické situaci. Jsem účenlivá a vždy hledám to nejlepší řešení tzv. „win-win řešení“.

Umělecké schopnosti a dovednosti:

{

PC

Švédsky plynule,
Česky plynule,
Anglicky plynule
Špaňelsky, poslech
a ústni interakce

{

Jazykové znalosti

Materský jazyk

Design, umění a kreativita jsou všude kolem nás a já jsem opravdu vděčná za to, že jsem si zvolila zrovna tuto cestu.
Je to stejné jako kung-fu. Je to všude kolem nás a v každém pohybu, který děláme. Totéž s designem. Umím naplánovat projekt od nuly,
až po přípravu předtiskových výstupů, bez ohledu na velikosti či objem. Klasický, svěží, retro, originální nebo bláznivý.
Mým pomocníkem v mé kreativnosti je můj wesitík jménem Chico. Pomáhá mi vždy mít dobrou náladu.
Ráda si zatančím salsu, ale hudbu mám ráda jakoukoliv, sama jsem hudebně dříve vystupovala.
Neexistuje žádná hudba, kterou bych neposlouchala. Hodně u nás doma běží sport, diky mému příteli, bývalímu hokejistovi.
Malba, ilustrace a grafický design dělám na počítači i ručně. Psaní textů a skládání písní. Fotografie obecně, retušování a příprava DTP.
Psaní a plánování manuskriptů. Chtěla bych hlavně pracovat se stejně pozitivními lidmi a vytvářet spoustu dobrých,
poctivých a krásných eventů a neustále se posouvat výše.
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Počítačové
znalosti a dovednosti:
Umím pracovat na PC i Mac
s balíčkem Adobe CS programy.

Curriculum vitae

English
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padillaveronika@gmail.com,
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Date of birth: 1. 2. 1980
Nationality: Swedish
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Working experience
2015 - 2020 — Burdainternational.cz
		

for lifestyle Magazines: ELLE, Marianne, Marie Claire, JOY, Apetit, (Maxim, Masooo!)

Burda Creative - Graphic designer of the project department.

Marianne Days events,
Marie Claire conferences, Karlovy Vary lounge, Elle beauty club, Shopping Fever, Apetit picnic.

Marketing - Graphic designer of the marketing department. Cross promos in magazines,
Beauty Box production, POS/POP materials for events. Christmas cardboards. Online promos,
presentations for the whole companyí.

External cooperation:
• Veganská kuchařka, Monika Ševčíková - graphic design
• C.S. CARGO - presentation of the company
• TedxPrague - illustrated presentation for Eva Čejková Vašková ( Ženy s.r.o. ) fo TEDxPrague event
• BONEY M. - graphic design, POS and online materials
• MORAVA FEST - festival logo. Promo materials, online and web

2008 - 2018 — Sazavafest.cz
		

Graphic designer/illustrator/singer
Responsible for all press and online festival data. POS / POP materials. Festival map, festival brochure

2004 - 2018 — Freelance graphic/singer		
Iva Lecká - book illustratons: “Deník šílené matky aneb Ženská vydrží jako kůň”,
“Všechno je jednou poprvé aneb Ještě jsem se nezbláznila”.
Elektrotrh.cz - graphic designer for online magazine.
magazine marianne.cz (Hachette Filliphacchi dále pak BURDA) - illustrator.
MF divize knihy - graphic designer, editing and processing of promo materials, book catalog.
EXIM tours, s. r. o. -graphic designer, seasonal catalog, retouching, new look of the company.
RF HOBBY, s. r.o. - picture editor.
magazine YELLOW.cz (Hachette Filliphacchi ) - assistant, illustrator, picture editor.
printing house WEP - graphic designer.
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Edutcation and training
95 — 98

3 year old Media Gymnasium in Stockholm (Upplands-Bro Gymnasium)
Secondary education, photography, graphics, advertising, industrial design,
video and radio.

99 — 2000

Czech grammar at Charles University.

2000 — 01

Art School in Stockholm, Oil Painting, watercolor, print and photography.

01 — 2003

NTI School in Stockholm (Nordic Institute of Technology)
2-year university education in the media Multimedial Narrative Technique Webbdesign,
screenwriting, film theory.

03 - 04 PRACTICE

Stockholm Filmfestival - picture editor, event photographer for the local newspapper of the festival.
magazine REFLEX, helping hand in the photo department.

2010 - COURSE

HIPPOCAMPUS Retraining course “Social care worker” In the length of 150 hours.

2015 - COURSE

Service center for business s.r.o. Qualification course “Basics of Business”, in length of 121 lessons.

Organizational and social skills and abilities:
I am good at communication between different involved departments. Always trying to reach the best
and highest results of a project in the agreed terms. Good listener and viewer at the same time in different situations.
Have a cosmopolitan and funny spirit that makes things and situations much more eseier to handle.
Conflict-free with ability to help in a critical situation. Quick learner.
I am efficient and I am always looking for the best solution, the so-called “win-win solution”.

Artistic and personal skills and abilities:

{

PC

Swedish fluently,
Czech fluently,
English fluently,
Spanish, listening
and oral interactions

{

Language skills

Mother language

Design, art and creativity is everywhere around us and I am truly greatful for that I’ve choosen this path already in my early age.
It’s the same as Kung-fu, it is in every move we do and everywhere around us. The same with design.
I know how to plan a project from scratch to prepress preparation, no matter the size or volume of it.
Classic, fresh, retro, crazy or original? You say! And I’ll do. I like to dance salsa, but I mostly listen to everything.
At our home we watch a lot of sports, because my partner is a former hockey player.
I do paintings, illustrations and graphic design on computer and by hand. Writing lyrics and composing songs. Photography in general, retushing
and DTP preparation. Manuscript writing and scheduling. Would like to work with equally positive people
and create a lot of good, honest and beautiful projects and events.
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Computer
knowledge and skills:
I can work both on PC and Mac
with the Adobe CS programs package.

What I want to achieve:

I would like to learn and develop my basic
knowledge in programming. Revamp my program skills
in Adobe Premiere, Adobe Flash and Adobe After effects
and learn so much more.

