CV
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
»»

Γραφικές Τέχνες, Σχεδιασμός
γραφικών & Ανάπτυξη Ιστοσελίδων (Printing & Publishing)

»»

Υπηρεσίες Καθηγητή, Μαθήματα για Web Design και ECDL
Webstarter,

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
»»

Γεννημένος στην Αθήνα στις
14 Ιουλίου 1983

»»

Απόλυτα Υγιής.

»»

Άγαμος.

»»

Στρατιωτικές υποχρεώσεις
εκπληρωμένες (ΠΝ 06Α)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΒΑΖΑΣ
Π Ρ ΟΣ Ω Π Ι ΚΟ Π Ρ Ο ΦΙ Λ
Χρησιμοποιώ τους Υπολογιστές τα τελευταία περίπου 16 χρόνια και έχω
αποκτήσει αρκετές γνώσεις πάνω στα εργαλεία σχεδιασμού, τη χρήση
υπολογιστών και τη φιλοσοφία του Hardware, Software και ιδιαίτερα του
Internet.
Ειδικεύομαι στο χώρο του Web Design. Διαθέτω αρκετό πάθος για το αντικείμενο και είμαι σε θέση να εναλλάσσω πολύ εύκολα την ιδιότητα του
Designer με αυτή του Coder.
Η προσαρμοστικότητα αυτή μπορεί να διαπιστωθεί από τα διάφορα έργα
σχεδιασμού από το προσωπικό μου Portfolio. Είμαι στη θέση να χειριστώ
οποιαδήποτε εργασία μου δίνεται ειδικά όταν μιλάμε για Graphics, HTML CSS, JQuery και Flash.

Ι Σ Τ ΟΡ Ι ΚΟ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ
Freelance Graphic & Web Designer – Νοέμβριος του 2007 έως σήμερα
Μέχρι τότε αυτό αποτελούσε ένα όνειρο · το να εργαστώ επαγγελματικά
πλέον στο πεδίο του Web Design δίνοντας τον καλύτερο μου εαυτό. Αυτό
αποτέλεσε και το επίσημο βήμα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας.
Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα είχα την τύχη να γνωρίσω και να
συνεργαστώ με αρκετούς ανθρώπους του χώρου (και όχι μόνο) όπου με
βοήθησαν να εξελιχτώ περαιτέρω στο αντικείμενο και συνεργάζομαι ακόμη
έως και σήμερα.

Freelance Teacher – Σεπτέμβριος του 2007 έως σήμερα
Αυτή την περίοδο έτυχε να ασχοληθώ με έναν κλάδο όπου ποτέ δε πίστευα
ότι θα με ενδιέφερε. Ο κλάδος της εκπαίδευσης.
Ξεκίνησα να εργάζομαι σε ένα φροντιστήριο ώς καθηγητής ECDL και Web
Design (WebStarter) όπου και κατάλαβα ότι μου άρεσε αρκετά το αντικείμενο.
Θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο επάγγελμα όπου λίγοι μπορούν να το κάνουν
με επιτυχία και για μένα αποτέλεσε άλλη μια πολύ μεγάλη πρόκληση.
Σε αυτά τα χρόνια κατάφερα και απέκτησα την κατάλληλη μεθοδολογία
εκμάθησης όπου παράλληλα, και χωρίς να το καταλάβω, με βοήθησε και
μένα να κατανοήσω καλύτερα τα “πρέπει” και τα “όχι”, του σχεδιασμού και
γενικότερα της μετάδοσης της πληροφορίας μέσω διαδικτύου.
Έκτοτε παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε άλλους Graphic Designers όπου
επιθυμούν να ασχοληθούν με το WebDesign.

Natural Health Science - Ιούνιος του 2007 έως σήμερα

Web Designer - Εξωτερικός συνεργάτης * Συστάσεις διαθέσιμες εάν απαιτηθούν

Ένα από τα ωραιότερα έργα μου (Εικαστικά & Δομή περιεχομένου) και από
τις πιο δυνατές μου συνεργασίες έως σήμερα. Η παραπάνω Σχολή Εναλλακτικών Επαγγελμάτων, θεωρείται από τις πιο καταξιωμένες του χώρου της
στην Ελλάδα. Η συνεργασία μας κυμαίνεται στα πλαίσια της κατασκευής
και μετέπειτα της συντήρησης της ιστοσελίδας σε συνεργασία και με άλλους τεχνικούς (developers).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
»»

Λεπτομερής και σχολαστικός
σχεδιασμός εικαστικών.

»»

Εξαιρετικές τεχνικές δόμησης και υλοποίησης σε HTML
και CSS και CSS3.

»»

Δημιουργία Οπτικών Effects
και Transitions με τη χρήση
JQuery και Flash τεχνολογιών.

»»

Άριστη γνώση χρωματικών
συνδυασμών και τυπογραφίας.

Ι Σ Τ ΟΡ Ι ΚΟ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ (. . . η σ υ ν έ χ ε ι α)
ArtisticWeb - IT Solutions – Νοέμβριος του 2006 έως σήμερα.
Design Officer * Συστάσεις διαθέσιμες εάν απαιτηθούν

Με αυτή τη συνεργασία ξεκίνησα επίσημα να σχεδιάζω Web Templates με
τη χρήση HTML, CSS, CSS3, JQuery. Στόχος μου ήταν να κατανοήσω τη
λειτουργία των CMS συστημάτων όπως το Joomla! και να υλοποιήσω βάσει
των απαιτήσεων, την ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες.

Profis Web Solutions – Ιούνιος του 2006 έως Ιούνιο του 2010
Εξωτερική συνεργασία * Συστάσεις διαθέσιμες εάν απαιτηθούν

Οι πρώτες μου απόπειρες να ασχοληθώ επαγγελματικά με το Web Design
και η πρώτη φορά που σχεδίασα ιστοσελίδα για λογαριασμό τρίτου σε
επαγγελματικό επίπεδο.

»»

Δυνατότητα εργασίας υπό
πίεση (Σύντομα Deadlines)

»»

Ικανότητα τήρησης του
creative πλάνου από το brief
και άλλων οδηγιών/κατευθύνσεων.

Β&Β Consultants – Ιούλιος του 2002 έως Σεπτέμβριο του 2009

»»

Άριστη γνώση της Adobe
Creative Suite: Flash,
Dreamweaver, Photoshop,
Illustrator, Image Ready,
InDesign, GoLive, Acrobat,
Form Designer.

Στον ελεύθερο χρόνο βρισκόμουν ήδη σε επίπεδο διερεύνησης και αρκετού
πειραματισμού πάνω στο σχεδιασμό ιστοσελίδων με χρήση κώδικα HTML
και Flash αντικειμένων. Τότε ήταν που γνώρισα και τον κώδικα CSS καθώς
και την έννοια “γραφιστική”.

»»

Άριστη γνώση χρήσης του
Joomla! CMS. (Customizing
PHP files)

»»

Εξαιρετική χρήση Υπολογιστών.

ΧΟΜΠΙ & ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Head Designer * Συστάσεις διαθέσιμες εάν απαιτηθούν

Εκείνη την περίοδο δούλευα κυρίως ώς τεχνικός δικτύων και υπολογιστών.

Π Ε ΡΑ Ι Τ Ε Ρ Ω Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η
Στα σχολικά μου χρόνια έμαθα να γράφω κώδικα HTML. Παράλληλα
ανακάλυψα το Internet και την χρησιμότητα του ώς τη μεγαλύτερη τράπεζα
πληροφοριών. Αυτό ήταν που με βοήθησε να διευρύνω τους ορίζοντες μου,
να μελετήσω και να εξελίξω το επάγγελμα που κάνω σήμερα. Παρ’ όλα
αυτα όμως χρειάσθηκε να ολοκληρώσω και κάποιες σχολές όπου απέκτησα
τους παρακάτω τίτλους σπουδών:

»»

Μουσική παραγωγή

23/02/2006 - Διπλωματούχος Επαγγελματικής Κατάρτισης

»»

Κιθάρα, Πιάνο, Μπάσο,
Τύμπανα

Στην ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας Internet» με Βαθμό 15

»»

Ταξίδια

01/07/2005 - Απόφοιτος Δημοσίου ΙΕΚ

»»

Φωτογραφία

Ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας Internet»

»»

Σχέδιο & Ζωγραφική

»»

Video

»»

Cinema

Πιστοποίηση ΟΕΕΚ

ΙΕΚ Γλυφάδας

05/6/2002 - Απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Στην ειδικότητα «Υποστήριξη Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών» του
τομέα «Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ» με βαθμό Καλά (13 3/11).
1ο ΤΕΕ Δάφνης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ Ε ΦΑ Ρ Μ ΟΓ Ω Ν

16 έτη

Διαθέτω εκτεταμένες γνώσεις σε διάφορες εφαρμογές. Παρακάτω αναφέρονται αυτές που χρησιμοποιώ πιο συχνά:

Χρήση υπολογιστών

Adobe Illustrator
8 έτη
στον κλάδο της Γραφιστικής

Από τα πλέον αγαπημένα μου προγράμματα, το Illustrator είναι το εργαλείο
που χρησιμοποιώ για το σχεδιασμό ενός layout, καθώς και των διαφημιστικών banner και γενικά όλων των γραφικών ενός website.

4 έτη

Adobe Photoshop

Προσωπικής Επιχείρησης

Αν και είμαι περισσότερο φανατικός των vector γραφικών και λιγότερο
των raster, παρ’ όλα αυτά διαθέτω ικανοποιητική εμπειρία χρήσης του
Photoshop όπου μπορώ και επεξεργάζομαι τις εικόνες κατάλληλα για web
χρήση.

Adobe Dreamweaver
Έχω χρησιμοποιήσει διάφορους HTML editors στο παρελθόν αλλά το
Dreamweaver είναι η επιλογή μου τα τελευταία 5 χρόνια. Ωστόσο, αν απαιτηθεί, μπορώ επίσης να γράψω πολύ καλό κώδικα χωρίς τη βοήθεια κάποιου editor. Φυσικά δε το προτιμώ, αλλά θα σας αφήσω να με δοκιμάσετε
αν απαιτηθεί.

Adobe InDesign
Αυτή η εφαρμογή είναι η επιλογή μου όσων αφορά projects σελιδοποίησης
λόγω της συμβατότητας με την υπόλοιπη σουίτα της Adobe.

Adobe Flash
Έχω δημιουργήσει ποικίλα projects σε Flash συμπεριλαμβανομένου και ολόκληρα websites. Κυρίως όμως το χρησιμοποιώ ώς συνδυασμό σε μια ιστοσελίδα για την παραγωγή Flash Headers, Banners, Advs, Presentations, κλπ.

Joomla CMS
Eπάνω στο Joomla επέκτεινα τις γνώσεις μου στην PHP και την MySQL. Αν
και δε θεωρώ τον εαυτό μου developer, ωστόσο είμαι σε θέση να αναπτύξω
μια πλήρης δυναμική ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το Joomla και παραμετροποιώντας ώς ένα μεγάλο βαθμό το ίδιο αλλά και τα extensions που
χρησιμοποιεί (PHP, XML, MySQL, .ini, κλπ).

Mozilla Firefox
Ο αγαπημένος μου Browser. Με τα κατάλληλα Extensions, θεωρώ ότι αποτελεί το δεξί μου χέρι, όταν γράφω κώδικα.

Notepad ++
Συμπληρωματικά για κάποιες λειτουργίες που δεν υπάρχουν σε
Dreamweaver..
Σας ευχαριστώ που διαθέσατε τον πολύτιμο χρόνο σας για να διαβάσετε το
Βιογραφικό μου. Εάν δεν το κάνατε ακόμα μπορείτε να επισκευθείτε απευθείας το Portfolio μου στο:

www.webtemplates.gr
Σε αναμονή της απαντήσεως σας

Ευάγγελος Α. Βάζας
info@vazas.gr

