
 

 

Амброз Тарас Васильович 
Дата народження: 15.09.1980. 

+380 95 757 87 07 
taras@ambroz.me 

 
Що шукаю? 

● Відповідальність за проекти і/або 
управління колективом (digital, 
creative, pr, marketing etc). 

● Роботу в сфері розвитку і супроводу 
брендів і компаній. 

● Роботу, котра вимагає творчого 
мислення, технічних знань, нових ідей, 
складних концепцій, відповідальність, 
сумлінність. 

 

 
Знання:  
 

● підбір і управління колективом, підрядниками (копірайтери, дизайнери, 
організатори заходів, менеджери тощо); 

● створення, наповнення, супровід інтернет-ресурсів (соціальні мережі, 
акції, конкурси тощо); 

● контроль робіт за напрямком web-маркетинг (seo, контекстна реклама 
тощо); 

● організація, підготовка, проведення конференцій і розважальних заходів; 
● підтримка і супровід брендів; 
● розробка концепцій розвитку продуктів і їхнє впровадження та нагляд за 

виконанням; 
● моя перевага, це поєднання технічного складу розуму з творчим підходом 

до виконання робіт, чіткість, продуктивність, порядок. 
 
Досвід роботи: 
 
ТзОВ «ФЕКО» 
Арт-директор  

● пошук і підбір персоналу, створення відділу маркетингу (відділ 
займається підтримкою сайту компанії і веб-магазину, створенням 
поліграфічної продукції, контенту, веб-рекламою, організацією заходів 
компанії тощо); 

● управління проектами (запуск рекламних компаній, будівництво торгових 
точок, розвиток нових брендів); 

● організація і контроль роботи підрядних організацій (поліграфія, 
будівельні роботи, забезпечення проведення подій); 

● контент, веб-маркетинг, візуалізація (супровід від концепції до 
реалізації); 

● економія коштів компанії без втрати якості продуктів (пошук оптимальних 
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рішень з виготовлення рекламної продукції, ремонтних робіт, організацій 
заходів); 

● збільшення цінності бренду, ріст корпоративної культури, впізнаваність 
клієнтами, постійна присутність в інформаційному полі; 

● упорядкування роботи маркетингового відділу, чіткий розподіл 
обов’язків, запровадження чіткості реалізації робочих процесів, 
відповідальність виконавців; 

● ведення переговорів. 
Травень 2016 – до сьогодні. 
 
WEB, EVENT, CREATIVE Freelance  
Створення і/або організація з подальшим контролем і супроводом відділів, що 
відповідають за: 

● створення, наповнення, супровід та розвито інтернет-ресурсів (від контенту 
до seo, всі види реклами, контроль роботи seo, дизайнера, копірайтера 
тощо); 

● організація, підготовка, проведення конференцій і розважальних заходів 
(технічна, логістична, програмна частини); 

● розробка концепцій розвитку продуктів і їхнє впровадження та нагляд за 
виконанням; 

● кризисний менеджмент (коли потрібно вирішити завдання на вчора, при 
тому, що сьогодні ще нічого не зроблено). 

 
Маю досвід з організації і консолідації колективу людей над роботою в різних 
проектах. 
Діючі проекти: http://kazka.in/, http://pertus.in/, http://lviv.pm/, 
http://electric.org.ua/, http://lamp.electric.org.ua/, http://electric.org.ua/old, 
http://mind.pp.ua/. 
Проекти, котрі я створював (на даний момент вони належать іншим людям або 
закриті): http://kulemet.com, http://dyvys.info, http://mylviv.com/, http://lviv.pro/, 
http://planetua.com/, http://zarobitok.com.ua/, http://lviv.twevent.org.ua, 
http://3108fest.com, http://zharivka.com/ 
 
Керівництво клубами однодумців: Вектра Клуб, Рено Клуб, TwEvent, Клуб 
«Блогери». 
 
Співпрацював і співпрацюю з рядом компаній, котрі працюють в різних галузях, ІТ 
(Кречет), Електрика (Світовир, приватні підприємці), Опалення (приватні 
підприємці), Вентиляції (GradeVent), Туристично-Відпочинковий бізнес (Медовий 
Блюз), Архітектура (приватні підприємці), Вантажоперевезення (приватні 
підприємці), Енергоаудит (Адамсон) тощо. Спектр послуг від популяризації, до 
пошуку клієнтів, від контенту, до консультацій з розвитку, від організації заходів, 
до пошуку персоналу. 
Квітень 2004 – до сьогодні. 
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ПП «Галенерго» 
Інженер-енергетик (виробничо-технічний відділ (нагляд за роботами з 
електропостачання об’єктів; виготовлення електрощитового обладнання; 
виготовлення, погодження і здача супровідної документації  – 0,4 – 35 кВ)). 
Червень 2015 – Вересень 2015 
 
ПрАТ «МТС УКРАЇНА» 
Інженер-енергетик (електровідновлювальні та електромонтажні роботи, роботи з 
підрядними і електропостачальними організаціями), інженер з договірної роботи 
(створення і укладання договорів з контрагентами, повний супровід і 
оформлення). 
Серпень 2004 – Березень 2015 
 
ТзОВ «Робітня» 
Інженер-електрик (проектувальні, електромонтажні, інсталяційні, 
пусконалагоджувальні роботи). 
Червень 2001 – Серпень 2004 
 
Освіта: 
НУ «Львівська політехніка», Інститут енергетики і систем керування, Магістр 
електротехніки, спеціальність – електричні системи та мережі. 
1997-2003 
 
СШ №91 
1989-1997 
 
ВШ №26 
1987-1989 
 
Мови: 

● українська (рідна); 
● російська (вільно); 
● польська (розмовна); 
● англійська (розмовна).  

 
Сайт - taras.ambroz.me. 

 
Розширене резюме читайте, будь ласка, за посиланням AMBROZ.ME 
(побудоване на основі мережі LINKEDIN). 
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