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CURRICULUM VITAE 
Informacje osobowe 

Imię, nazwisko:  Jakub Żołnierek 

Data urodzenia: 23.09.1985 

Numer telefonu: ++48 508 521 221   

E-mail: jakubzolnierek@gmail.com 

  

 

Doświadczenie zawodowe 

 

10/2012 – obecnie  Community Manager – Gameforge (Niemcy) 
 

 Praca nad produkcją wydawniczą gry Runes of Magic 

 Bliska współpraca z innymi działami (Quality Assurance, 
Public Relations, Product Management, Customers Support, 
Graphical Department, Production) w zakresie wydawanych 
przez Frogster gier (m.in. Runes of Magic, Mythos, RaiderZ, 
Eligium) 

 Przygotowywanie i kierowanie polskojęzycznymi projektami  

 Przygotowywanie, organizacja i nadzór nad realizowanymi 

eventami  

 Zbieranie opinii klientów w formie profesjonalnych raportów na 

potrzeby wydawcy, jak również twórców wydawanych 

produktów 

 Przygotowywanie i publikowanie informacji dla społeczności 

(klientów) 

 Administracja i moderacja oficjalnymi forami internetowymi 

wydawanych produktów 

 Bliska współpraca z Country Management celem rozwoju 
spójności społeczności i spójnej strategii komunikacyjnej  

 Bliska współpraca z departamentem monetyzacji (dział 
sprzedaży) w zakresie przygotowywanie ofert, reklam, 
raportów z reklam 

 

03/2012 – 10/2012 Junior Community Manager – Frogster Online Gaming GMBH 

 (Germany) 

 

 Przygotowywanie i kierowanie polskojęzycznymi projektami 

(m.in. Runes of Magic, RaiderZ, Eligium) 

 Przygotowywanie, organizacja i nadzór nad realizowanymi 

eventami  

 Zbieranie opinii klientów w formie profesjonalnych raportów na 

potrzeby wydawcy, jak również twórców wydawanych 

produktów 

 Przygotowywanie i publikowanie informacji dla społeczności  

mailto:joannanowak@gmail.com
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 Administracja i moderacja oficjalnymi forami internetowymi 

wydawanych produktów 

 Bliska współpraca z innymi działami (Quality Assurance, 
Public Relations, Product Management, Customers Support, 
Graphical Department, Production) w zakresie wydawanych 
przez Frogster gier (m.in. Runes of Magic, Mythos, RaiderZ, 
Eligium) 

 Bliska współpraca z departamentem monetyzacji (dział 
sprzedaży) w zakresie przygotowywanie ofert, reklam, 
raportów z reklam 
 

 

 

06/2011 – 03/2012 Community Management Forum Moderator – Frogster Online Gaming 

  GMBH (Niemcy) 

 

 Zbieranie opinii klientów w formie profesjonalnych raportów 

na potrzeby wydawcy, jak również twórców wydawanych 

produktów 

 Przygotowywanie i publikowanie informacji dla społeczności 

(klientów) 

 Administracja i moderacja oficjalnymi forami internetowymi 

wydawanych produktów 

 Bliska współpraca z innymi działami (Quality Assurance, 

Public Relations, Product Management, Customers Support, 

Graphical Department, Production) w zakresie wydawanych 

przez Frogster gier (m.in. Runes of Magic, Mythos, RaiderZ, 

Eligium) 

 

 

08/2009 – 05/2011  Customers Support Representative – Alchemic Dream (Kanada)  

 

 Game master (pomoc graczom w grze) 

 Odpowiadanie na zgłoszenia do pomocy technicznej (przy 

użyciu zintegrowanych systemów obsługi klienta Kayako i 

Jira) 

 Przygotowywanie i realizacja eventów 

 

Wykształcenie 

2010 – 2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (WSB), Studia podyplomowe, 

 Administracja i zarządzanie 

2004 – 2009 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister, Historia 
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Dodatkowe informacje 

Języki 

 

 język angielski – płynny w mowie i piśmie 

 język niemiecki – znajomość elementarna 

 język polski – język rodzimy, głęboka świadomość znaczeń (ukończone studia 

humanistyczne, działalność naukowa) 

 

Mocne strony 

 

 zdolność do szybkiej nauki nowych rzeczy 

 dobrze zorganizowany 

 zawsze chętny do nowych wyzwań, dalekowzroczny, poszukujący kreatywnych rozwiązań 

 umiejętność pracy niezależnej, jak również zespołowej (duży, międzynarodowy zespół) 

. 

Inne 

 

 Prawo jazdy kat. B 

 

 

Hobby/zainteresowania 

 

 filozofie kultury, dziejów, języka 

 członek Interdyscyplinarnego Seminarium Historycznego 

 publikacje (w formie artykułów), m.in. na temat filozofii Josefa Mitterera, Slavoja Žižka, etc, 

jak również recenzje tematyczne poświęcone współczesnej humanistyce  

 muzyka, między innymi punk-rock, blues, jazz  


