
Data urodzenia: 13.04.1976

Adres email: aniabiel@yahoo.com

Numer telefonu: +48501308228

  Nowy Sącz, małopolskie

Anna Biel

Umiejętności oraz kwalifikacje:

- Nauczanie języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania A1- C2 w tym języka biznesu LCCI English for Business
- Praca w charakterze nauczyciela języka angielskiego oraz wychowawcy w placówkach oświaty, w tym uzyskanie awansu zawodowego na
nauczyciela kontraktowego
- Tłumaczenie pism oraz redagowanie tłumaczeń zwłaszcza w dziedzinie języka technicznego związanego z hutnictwem oraz mechaniką
- Tłumaczenie konferencyjne (symultaniczne oraz konsekutywne) w dziedzinie języka technicznego oraz języka ekonomicznego
- Obsługa Sekretariatu - Administracja Zarządu Spółki
- Praca administracyjna w charakterze asystentki oraz pracy w sekretariacie
- Pilot wycieczek zagranicznych

 Doświadczenie zawodowe

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego jako lektor języka angielskiego dla dzieci w wieku szkolnym - szkoła podstawowa. Zajęcia prowadzone są w szkole

językowej Early Stage mającej swoją siedzibę w Brzesku oraz w filii szkoły mieszczącej się w Gnojniku, woj. małopolskie.

Tłumaczenia dokumentacji technicznej z języka angielskiego na język polski związanej z różnymi dziedzinami przemysłu.

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego jako lektor języka angielskiego w ramach projektu: "Fundusze Europejskie Program Regionalny MAŁOPOLSKA" na

poziomie podstawowym oraz średniozaawansowany - "Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza"

- Nauka języka angielskiego na wszystkich poziomach nauczania oraz wszystkich grup wiekowych - dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej,

gimnazjum, liceum oraz osoby dorosłe,

- Prowadzenie kursów przygotowujących do matury z języka angielskiego, owocujących w ogromne sukcesy egzaminacyjne kursantów,

- Prowadzenie zajęć z języka angolskiego na terenie szkoły językowej jak również prowadzenie szkoleń językowych dla pracowników firm, min.: Fakro,

Flexergis, Konspol Natura oraz San-klim znajdujących się na terenie Nowego Sącza,

- Przygotowywanie autorskich materiałów do prowadzonych przez siebie zajęć z języka angielskiego,

- Tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język angielski, min.: strony internetowe firm, scenariusz gry komputerowej zleconych przez pracodawcę szkoły

językowej.

- Prowadzenie szkoleń z zakresu nauki języka angielskiego pracowników firmy Arcelor Mittal w Dąbrowie Górniczej (dawna Huta Katowice) oraz w oddziale

Lektor języka angielskiego

EARLY STAGE Szkoła Języka Angielskiego

od września 2017 (od 3 miesięcy)

Tłumacz języka angielskiego

Malopolskie Tlumaczenia

od sierpnia 2013 (od 4 lat i 4 miesięcy)

Lektor języka angielskiego

BPR Consulting PAULINA ZASTRÓŻNA

maj 2017 - sierpień 2017 (przez 4 miesiące)

lektor języka angielskiego / tłumacz

Prime English School

wrzesień 2013 - czerwiec 2016 (przez 2 lata i 10 miesięcy)

Lektor języka angielskiego

Szkoła Językowa Perfect English w Nowym Sączu

styczeń 2013 - kwiecień 2013 (przez 4 miesiące)

https://static.goldenline.pl/user_photo/182/user_3159478_6bf54f_huge.jpg
https://www.goldenline.pl/firma/early-stage-szkola-jezyka-angielskiego/


firmy Arcelor Mittal w Sosnowcu,

- Prowadzenie szkoleń z zakresu nauki języka angielskiego pracowników spółki Shared Service Center na terenie firmy Arcelor Mittal w Dabrowie Górniczej.

- Prowadzenie oraz obsługa Sekretariatu Spółki

- Prowadzenie oraz nadzór nad wszelką korespondencją Spółki w języku polskim oraz angielskim ze wszystkich oddziałów Spółki w Polsce

- Odbieranie telefonów oraz obsługa klientów współpracujących z firmą.

- Bezpośrednia współpraca z Zarządem Spółki w charakterze asystentki

- Uczestnictwo w telekonferencjach BHP w ramach współpracy z wszystkimi jednostkami korporacji Commercial Metals Company

- Przygotowanie oraz tłumaczenie prezentacji dotyczących spraw związanych z BHP Spółki

- Tłumaczenie wszelkich bieżących dokumentów firmy

- Kursy języka angielskiego przygotowujące pracowników administracyjnych do egzaminu TOEIC oraz TOEIC Bridge poziom A1 – C2 w ramach Projektów

Unijnych "Pracownik Biurowy"

- Tłumaczenie tekstów dokumentacji technicznej związanej z 

przemysłem stalowym z języka angielskiego na język Polski: 

instrukcje montażu i obsługi sprzętu walcowniczego

- Tłumaczenie pism ekonomiczno-prawnych z języka polskiego na język angielski: Kontrakt z włoską firmą Danieli na kupno oraz montaż nowej walcowni na

terenie CMC, analizy ekonomiczne OEE, business plan, zadania strategiczne firmy, plany inwestycyjne oraz wydatki, itd.

- Tłumaczenie oraz redakcja artykułów do czasopism branżowych związanych z przemysłem ciężkim.

- Korespondencja komercyjna w języku angielskim: poczta elektroniczna, raporty, listy, wewnętrzne notatki służbowe, itd.

- Tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne szkoleń: obsługa dwutygodniowego szkolenie w firmie Danieli, Włochy – szkolenie dla pracowników

utrzymania ruchu.

- Obsługa wszelkiego typu szkoleń na terenie CMC, takich jak Obsługa Pieca na Walcowni, Integracja Systemu Alarmowego (szkolenia dla pracowników

walcowni) przeprowadzanych przez szkoleniowców z firm zewnętrznych (Danieli, Włochy; Morgan Construction Co. UK; Danieli Morgrdshammar, Szwecja;

Danieli Centrocombustion, Włochy, )

- Tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne konferencyjne: prezentacje wewnętrzne pracowników CMC, oraz prezentacje firm zewnętrznych (min.

Firma konsultingowa Mackenzie)

- Sporządzanie protokołów cotygodniowych Narad Produkcyjnych,

- Współpraca z zespołem BHP oraz reprezentowanie firmy w ramach korporacyjnej grupy Commercial Metals Company, tj. tłumaczenie cotygodniowych

raportów, tłumaczenie konferencyjne w ramach telekonferencji BHP, tłumaczenie wszelkich niezbędnych dokumentów w ramach projektów BHP,

- Nauczanie języka angielskiego pracowników Ecosteel Sp. Zoo

- Tłumaczenie oraz redakcja artykułów związanych z produkcją siatek dla przemysłu ciężkiego

- Korespondencja komercyjna w języku angielskim: poczta elektroniczna, raporty, listy, wewnętrzne notatki służbowe, itd.

- Nauczanie języka angielskiego pracowników huty CMC Zawiercie S.A.: grupy o różnym stopniu zaawansowania (A1-C1) oraz profilu (język techniczny,

finanse, język biznesu (LCCI 3) 

Obsługa Sekretariatu Spółki, tłumaczenia

CMC Centrozłom Sp. Z o.o. Katowice, ul. Surowcowa 30

czerwiec 2012 - styczeń 2013 (przez 8 miesięcy)

Lektor języka angielskiego

The Tower, ul. Marszałkowska 34/50; 00-554 Warszawa

maj 2010 - październik 2011 (przez 1 rok i 6 miesięcy)

Ania ma niesamowity dar uczenia języka, lekcje są ciekawe i przygotowane na wymiar oraz ambitne.

Dorota Apostel-Krzyżaniak, klient wystawiono 17 września 2013

Tłumacz pism, tłumacz konferencyjny.

CMC Zawiercie S.A. ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

sierpień 2009 - wrzesień 2011 (przez 2 lata i 2 miesiące)

Lektor języka angielskiego, tłumacz

Ecosteel Sp. Zoo, ul. Okulna 10 Zawiercie 42-400

marzec 2009 - lipiec 2012 (przez 3 lata i 5 miesięcy)

Lektor języka angielskiego, audytor językowy

English Pro le ul. Będzińska 18/6; 41-205 Sosnowiec

kwiecień 2006 - luty 2012 (przez 5 lat i 11 miesięcy)

https://www.goldenline.pl/dorota-apostel/


- Tłumaczenie zleconych dokumentów, tłumaczenie konsekutywne

- Obsługa szkoleń w trakcie wdrażania systemu SAP: Integracja Systemów Wewnętrznych, Integracja Systemów Wysyłkowych oraz Spedycyjnych

- Audyty językowe uczestników kursów j. angielskiego

- Nauczanie w placówce oświatowej uczniów szkoły podstawowej

- Nauczanie języka angielskiego pracowników huty CMC Zawiercie S.A

- Prowadzenie kursów językowych o różnym stopniu zaawansowania i profilu, między innymi: język biznesu: LCCI 2 oraz 3, język medyczny, język finansowy

(pracownicy banku ING), przygotowanie do egzaminów państwowych,

- Szkolenie metodyczne pracowników, konsultacja metodyczna i nadzór metodyczny

- Audyty językowe uczestników kursów j. angielskiego

- Redakcja przy tworzeniu leksykonu angielsko-polskiego terminów technicznych i zwrotów stworzonego na potrzeby pracowników huty CMC Zawiercie S.A

- Nauczanie języka angielskiego uczniów szkół podstawowych

- Prowadzenie kursów językowych pracowników szpitala

- Nauczanie w placówce oświatowej uczniów szkoły średniej

- Wypełnianie obowiązków wychowawcy uczniów w/w szkoły

- Uzyskanie awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego

- Nauczanie w placówce oświatowej uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej

- Obowiązkizwiązane z pracąw recepcji biura podróży: odbieranie telefonów, obsługa bezpośrednia klientów, przedstawianie ofert produktów biura

podróży,

- Organizowanie wycieczek dla obcokrajowców z USA,

- Przygotowywanie ofert związanych z agroturystyką

Nauczyciel języka angielskiego

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II nr 15 w Katowicach, ul. Adamskiego 24

wrzesień 2004 - styczeń 2005 (przez 5 miesięcy)

Lektor języka angielskiego, tłumacz, metodyk - konsultant

ESCS Szkoła Języków Obcych ul. Staromiejska 7/103 40-013 Katowice

sierpień 2004 - kwiecień 2006 (przez 1 rok i 9 miesięcy)

Lektor języka angielskiego

Centrum Nauczania Języka Angielskiego Norton S.C. Kraków, Józe tów 2/4-5,

wrzesień 2002 - kwiecień 2004 (przez 1 rok i 8 miesięcy)

Nauczyciel języka angielskiego

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach, ul Techników 9

wrzesień 2001 - kwiecień 2003 (przez 1 rok i 8 miesięcy)

Nauczyciel języka angielskiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19 40-642 Katowice, Spółdzielczości 21.

październik 2000 - wrzesień 2001 (przez 1 rok)

Praktyki Obsługa Ruchu Turystycznego

Biuro turystyczne Gromada, Plac Wolności 6, Katowice

czerwiec 1996 - sierpień 1996 (przez 3 miesiące)

 Edukacja

Tłumaczenia Przysięgłe i Specjalistyczne, studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie

październik 2016 - czerwiec 2017 (przez 9 miesięcy)

Filologia angielska, magisterskie



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. 2016 r. poz. 922).

 

 Języki

 Dodatkowe informacje

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

październik 2000 - czerwiec 2003 (przez 2 lata i 9 miesięcy)

Essay Writing (pisanie esejów na poziomie akademickim), licencjackie

Essex Community College, Essex, NJ Stany Zjednoczone Ameryki

listopad 1998 - czerwiec 1999 (przez 8 miesięcy)

Filologia angielska, licencjackie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach

październik 1996 - czerwiec 2000 (przez 3 lata i 9 miesięcy)

Obsługa Ruchu Turystycznego, średnie

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego, ul. Raciborska 3, Katowice 40-074

wrzesień 1995 - wrzesień 1996 (przez 1 rok i 1 miesiąc)

Angielski

biegły

Francuski

podstawowy

Szkolenia

- Licencja pilota wycieczek zagranicznych
- Prawo jazdy kategorii B
- Egzaminator TOEIC, TOEFL, LCCI English for Business

Hobby

Nordic walking, podróże, muzyka, film, literatura, pływanie, narty
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