Maciej Duraj
stirolak28@gmail.com , virolak@icloud.com – e-maile
+48 733-496-405 / Skype: Masz27
Obywatel Polski który mieszkał długo w Stanach Zjednoczonych

Wykształcenie
Licencjat (Bachelors) - Dziennikarstwo (Journalism News Ed) – California State University Chico, CA
Witryna osobista (po Angielsku): https://
maciejduraj.com
Pisania/dziennikarstwa portfolio: Portfolio

Doświadczenie, Pracownictwo
• Fakturownia.pl / InvoiceOcean 10/15/2018-01/31/2019
Internet Marketing specjalista: Prowadziłem blog i social media na
InvoiceOcean.co.uk i InvoiceOcean.com jako firma fakturownia.pl próbowała się wpić
na Angielsko języczne rynki z fakturowym programem. Też całe ich witryny
przetłumaczyłem i dostosowałem na Angielski język i prowadziłem reklamy
internetowe z Google Adwords.
• Forbes Dziennikarz
Piszę artykuły dla Forbes o tematach związanych z innowacją i technologi.
Mój profil: https://www.forbes.com/sites/maciejduraj/ -Teraźniejsze stanowisko
Blogowanie na witryny
• Runnerclick (2017-2018): Pisałem recenzje butów i różnych sportwowych rzeczy dla
witryny i firmy Runnerclick.
Przykłady mojej pracy: przykład, przykład 2
• Ghost blogging about AI (2017): Przykład
• KrakowPost reportaż o dniu wojskowym w Polsce (Warszawie)
Techniczne pisanie czyli technical writing
• Pisałem techniczne artykuły o komputerowych serwerach i oprogramowaniach dla witryn
Pluralsight (wtedy Trainsignal) i także UBM Techweb po Angielsku.

Redakcja i pisanie dla gazet:
• IDG Consumer & SMB: Byłem redaktorem eBook programs z Macworld, PC World i
TechHive — członki IDG Consumer — od późnego 2012 do 2013. Te podręczniki czy
instrukcje eBookowe, można nazwać też jako redakcja technicznego pisania.
• Tabtimes.com: Elektroniczna czyli ePub/eBook gazetka była o tabletach i
elektronicznych sprzętach.
• AppleMagazine: To jest też elektroniczna gazeta czyli czasopismo elektroniczne.
przykład mojej pracy
Dziennikarstwo multimedialne — z filmami, fotografią, sztuką graficzną
• Sztuka Graficzna (graphic design): CV link i portfolio
Zdalne blogowanie i pisanie dla witryn:
• Pluralsight: To firma która sprzedaje informatyki kursy. Ja pisałem na ich blogu jak
jeszcze firma się nazywała Trainsignal i z Kasią Lorenc pracowałem jako moja
redaktorka, która jest Polką, ale mieszka w Stanach Zjednoczonych.
• Appmodo, 3DTV, Appadvice, NoDpad, The Appera: To są różne blogi dla których
pisałem i stwarzałem rzeczy multimedia. Ogólnie zacząłem tak opisywać o gadżetach i
grach/appach mobilnych.
Komunikaty prasowe (czyli press release) stwarzanie i redaktorstwo
• Napisałem komunikaty prasowe o appach i grach na mobilnych systemach dla
PrMac.com i pracowałem zdalnie z Lana Parker (lana760@gmail.com). Mój portfolio ma
przykłady tych prac. Ja też redagowałem/edytowałem nie dawno komunikat prasowy o
robotach i systemach monitoringowych dla Marina Kahl (marina.kahl@gmail.com).
Palo Alto Weekly gazeta
• Praktyka (czyli Internship) dla gazety z Palo Alto, Kaliforni (California) skończyłem w
późnym 2009/początkowym 2010. Przykład publikacji moich
The Orion Chico State gazeta
• Jako student czyli uczeń byłem redaktorem i pisałem o tematach na kampusie i w okolicy
Chico w 2008 roku semestrze. Przykład publikacji moich
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Techniczne pisanie i informowanie instrukcyjne
Opanowanie Angielski płynnie jako native speaker bo się w USA wychowałem od 9 roku życia
Doświadczenia o multimediach: fotografia, graficzna sztuka, produkcja i montowanie video
Wordpress i inne CMS opanowania
Illustrator/Photoshop i także sztukę graficzną i ilustracje na iPadźe z stlus i appach jak
Procreate/Artstudio: Portfolio grafiki/illustracji
Reklamy stwarzanie dla siebie czy firm na Facebook i także produkcja reklamowych filmów/
grafik używając Final Cut Pro. Pryzkład
Znam się na dobrych SEO sztukach jak inbound linki, bounce rate, keywords, relevant content
Dobre wywiady umiem prowadzić i opisywać szybko o temacie jako dziennikarz/redaktor
Znam technologi świat świetnie od Bitcoin, sztuczną inteligencję, aplikacje mobilne, gry,
gadżety jak tablet i telefony, do firmowych tematach jak wirtualizacja, centrum danych, IOT,
BYOD i analiza dużych zbiorów

