
 
 
 
 
 
  

Dane personalne:  

Adres zamieszkania: ul. Ogrodniczki 33, 00-100 Warszawa 

Data urodzenia: 22.10.1984 r. 

E-mail: aleksandra.kowalska@poczta.pl 

Telefon: +48 100 200 300 

Wykształcenie:  

01.10.2007 – 30.06.2009 r.  Uniwersytet Medyczny im. Karola Tuwima w 
Krakowie 

Kierunek: Farmacja 

Tytuł: magister 

01.10.2004 – 30.06.2007 r.  Wyższa Szkoła Medyczna w Krakowie 

Kierunek: Farmacja 

Tytuł: licencjat 

01.09.1999 – 04.06.2004 r.   Zespół Szkół Licealno-Technicznych w 
Krakowie 

Tytuł: technik analityk (analiza chemiczna) 

Doświadczenie zawodowe:  

03.11.2010 – 31.12.2012 r.   „PHARMA” Apteka 

Stanowisko: farmaceuta 

Zakres obowiązków: sporządzanie, 
wytwarzanie i wydawanie produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych, 
utrzymywanie czystości w miejscu pracy  
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02.11.2009 – 31.10.2010 r.   „Eskulap” Apteka 

Stanowisko: farmaceuta 

Zakres obowiązków: sporządzanie, 
wytwarzanie i wydawanie produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych, pomoc 
przy sporządzaniu i przygotowywaniu 
preparatów leczniczych do żywienia 
pozajelitowego i dojelitowego, płynów 
infuzyjnych i leków cytostatycznych 

03.09.2009 – 18.10.2009 r.  „Medica” Punkt Apteczny  

Stanowisko: farmaceuta 

Zakres obowiązków: czynności polegające na 
sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych i 
wyrobów medycznych, obsługa klienta, utrzymywanie 
czystości w miejscu pracy  

12.07.2007 – 31.08.2009 r.  „Medic Pharma” Firma farmaceutyczna 

Stanowisko: laborant 

Zakres obowiązków: przeprowadzanie analiz jakości, 
prowadzenie dokumentacji projektu, utrzymywanie 
czystości w miejscu pracy 

Przebyte kursy i szkolenia:  

05.2012 r.  Kurs „Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób 
infekcyjnych”, organizowany przez firmę Pol Farma 

09.2011 r.  Szkolenia „Interakcje i działania niepożądane leków - działania 
zapobiegawcze”, zorganizowany przez firmę farmaceutyczną 
„MedPharma” 

02.2010 r.  Kurs: „Wybrane aspekty farmakoterapii w czasie ciąży i karmienia 
piersią” zorganizowany przez firmę AfloPharm  

Znajomość języków:  

Angielski: zaawansowany w mowie i piśmie 

Niemiecki: średniozaawansowany w mowie i piśmie 



Francuski: podstawowy 

Umiejętności i cechy osobowości:  

• prawo jazdy kat. B 
• znajomość kasy fiskalnej 
• znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) na poziomie bardzo 

dobrym 
• znajomość programu aptecznego „Kamsoft” 
• doskonała znajomość terminologii stosowanej w farmacji 
• umiejętność pracy w zespole 
• komunikatywność 
• dyspozycyjność 
• samodzielność 
• punktualność 
• odpowiedzialność 
• precyzja i cierpliwość 

Zainteresowania:  

• kuchnia tajska 
• muzyka współczesna 
• tenis stołowy 
• literatura medyczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór pobrano ze strony: https://www.aplikuj.pl/cv/wzory-cv/wzor-cv-dla-farmaceuty 

 
 
 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
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