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TAPASZTAL AT
2020-

HELL Energy
Jelenleg a HELL Energy csapatában dolgozom, mint senior DTP operátor és grafikus. Fő 
feladataim a több országból beérkező grafikai kérések gyors elkészítése, mutációk készítése 
a key visualok alapján minden felületre, a hirdetéstől a POS és TM anyagokon át az 
autódekorációig. Kisebb részben, de aktívan részt veszek a kreatív tervezési folymatokban is.

2017 - 2020

Scitec Nutrition
2017 szeptemberétől dolgoztam a Scitec Nutrition kötelékében. Az első évben a brand 
csapatot erősítettem, fő munkáim a havi akciók grafikai tervezése, nyelvi mutációinak 
elkészítése, illetve új termékek csomagolásának tervezése, valamint meglévő termékek 
csomagolásának frissítése volt. 2018-ban lehetőségen nyílt átmenni a trade marketing 
területre, ahol feladatom volt a hazai boltok új arculatának kialakítása, dekorációs elemek, 
displayek, standok, valamint katalógusok tervezése és tördelése több nyelven. Később 
átvettem a cég mailchimp hírleveleinek tervezését és kezelését is.

KAPCSOL AT
www.weberattila.hu
attila.weber@gmail.com
+36 30 330 7646
linkedin.com/in/attilaweber

MAGAMRÓL
Egyénileg és csapatban is hatékonyan 

tudok dolgozni, nyomás alatt is profesz-
szionálisan végzem a munkámat, kész 

kreatív anyagokból gyorsan készítem el a 
mutációkat. Empátia, kiváló kommuniká-

ció és gyors tanulási képesség jellemez.

https://weberattila.hu/
mailto:attila.weber@gmail.com
tel:+36303307646
https://www.linkedin.com/in/attilaweber/


KÉPZÉSEK
2012-től folyamatosan

Webdesigner, grafikai, UI/UX 
képzések, tanfolyamok, workshopok, 

online kurzusok

2011-től folyamatosan

Fotográfus képzések, workshopok

1993-1997

Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szki.
nyomtatványszerkesztő

ISMERETEK
Photoshop 90%

Illustrator  85%

InDesign  85%

Nyomdai ismeretek 90%

Lightroom  95%

Premiere  70%

WordPress  90%

Dimension  85%

Fotózás  90%

2009 - 2014

Collective Media
Fő munkám az ELMŰ kreatív anyagainak készítése, a Flyerz Magazin tervezése és tördelése, 
termék- és portréfotózások szervezése, lebonyolítása, retusálás, weboldalak tervezése, 
programozásuk kontrollálása, hibakeresés, CMS rendszerek tervezése a programozókkal 
együttműködésben. Az elmúlt években több nemzetközi ügynökséggel is együtt dolgoztam 
(Dubai, Svájc, USA).

2006 - 2009

D&B Group
Fő munkám a Sony Professional Solutions Hungary és a Bricostore anyagainak tervezése, 
tördelése, rendezvények (MKB, MFB, Honvédelmi Minisztérium) anyagainak tervezése, 
előkészítése. 2006. decemberéig az Ötlet-tér Magazin tördelése és az SCD Holding Zrt. 
anyagainak (Interfruct, Balaton-fejlesztési program, Balatontourist, Club 218 és Cédrus 
lakópark) tervezése és előkészítése is a feladatom volt.

2011 - 2019

Pictorial fotó
8 éven át főként esküvői fotók  és rendezvényfotók készítésével foglalkoztam, továbbá 
rendszeresen készítettem werk- és média fotókat forgatásokon, valamint tárgyfotózásban 
is kipróbáltam magam több területen. Ma már főként portrékat és kisebb családi 
rendezvényeket  fotózok és a magam örömére alkotok.



EGYÉB ISMERETEK

Nyomdai ismeretek
Több, mint húsz évnyi nyomdai tapasztalattal 

rendelkezem. Szinte minden technológiával 
volt már dolgom, a szitanyomástól kezdve az 

ofszet nyomtatáson át a tampon vagy letterpress 
nyomtatásig, vagy az óriás méretű digitális üveg-

printek készítéséig.

Weboldal készítés
Már több mint nyolc éve foglalkozom weboldalak 

tervezésével és kivitelezésével. A WordPress 
keretrendszert használom, ezt ismerem szinte 

100%-ban, de gyakorlatilag bármilyen CMS 
rendszert képes vagyok átlátni pár nap tanulás 

után.

Fotózás
Magas szintű fotózási ismeretekkel és rutinnal 

rendelkezem. Nyolc éven át fotóztam esküvőket, 
rendezvényeket, családi sorozatokat, portrékat. 

Nem áll tőlem távol a tárgyfotózás sem, az 
ékszerektől kezdve a borhűtőkön át mindent 

lencsevégre kapok.

Nyelvismeret
Angolul társalgási szinten beszélek. A munkával 
kapcsolatos egyeztetés nem okoz problémát sem 
szóban sem írásban és a baráti beszélgetés is 
remekül megy. Rengeteg angol nyelvű anyagot 
olvasok, tanulni szinte kizárólag ezekből 
szoktam.

Hardver
Napi szinten használom a Windows és az OS 
X rendszereket, attól függően éppen mire van 
szükségem. Egyiket sem tartom jobbnak vagy 
rosszabbnak, egyszerűen csak mások. Na jó, azért 
a teljes Apple termékpaletta nagyon közel áll a 
szívemhez.

3D látványtervezés
Ez a legújabb kihívás, vagy inkább szerelem a 
munka területén. Elkezdtem a Cinema 4D és 
az Adobe Dimension szoftvereket használni 
és tanulni. Jelenleg a folyamat elején tartok, de 
kitartó vagyok, és általában gyorsan és hatékonyan 
tanulok.

F IZETÉSI  IGÉNY
Bruttó 550.000-750.000 Ft, főként a vállalt felelősségi körök, az esetleges vezetői szerepkör és 
béren kívüli juttatások függvényében.

PORTFÓLIÓ

Kérlek, bővebb információkért és portfólióm megtekintéséhez látogass el weboldalamra!

WEBER AT TIL A.HU

https://weberattila.hu/

