Educação

.Mestre em Web Design (Dreamweaver e Flash MX), realizado em
Arenal Informática (2008-2009)
.Curso Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator e InDesign),
com média Notable realizado em Arenal Informática (2008)
.Mestre en criatividade publicitária de Zink project (2008)
.Graduação superior em Artes Plásticas pela UEM ou Universidad
Europea de Madrid (2002-2007)

Emilio Plá
. Escudero .

Ambientes Mac e PC
design gráﬁco, web
e layout

Programas e linguagens de programação:
Adobe Photoshop (8/10)
Adobe Illustrator (8/10)
Adobe Indesign (6/10)
Power Point e Keynote (6/10)
Adobe Dreamweaver (6/10)
HTML (7/10)
CSS (7/10)
Endereço: C/ San Fermín 3 Portal 2 1º C
Cidade: Camarena
Província: Toledo
País: Espanha
Telefone: 617 359 524
E-mail: emiliopla@gmail.com
Nacionalidade: Espanhol
Data de nascimento: 14/11/1983
Sexo: Homem
Carteira habilitação: B
Carro próprio: Sim
Outras informações:
Portfolio: http://www.emiliopla.es
Linkedin: emilioplaescudero
Facebook: emilio.escudero
Twitter: Emi_Pla

Experiência de trabalho
.Designer gráﬁco e web - Douglas Spain (ex Bodybell)
Julio 2010 - atualmente (retorno depois do período de licença)
Web designer criativo em 3 perfumarias online (Bodybell y Juteco).
Eles foram adquiridas pelo grupo alemão Douglas e integradas na
https://douglas.es
.Designer gráﬁco e web - Webvendas E-commerce Premium
Abril 2015 - agosto 2015 (trabalho realizado no Brasil durante uma
licença entre 16/01/2015 e 13/10/2015)
.Designer gráﬁco – Grupo Octilus
Fevereiro 2010 – junho 2010
Designer gráﬁco de todos os elementos de publicidade e web para
uma empresa que vende acessórios para celular via online
http://www.octilus.com
.Trainer em design gráﬁco – Cursos CEPEF
Dezembro 2008 – maio 2009
Professor de Design Gráﬁco (ensino de um curso de Photoshop,
Illustrator, Freehand, o QuarkXPress e InDesign) em um centro de
formação proﬁssional
.Designer gráﬁco – Memory Power S.A
Fevereiro 2008 – novembro 2008
Designer gráﬁco e diretor de arte na empresa que vende os
componentes do computador (responsável pela realização de catálogos,
logotipos, embalagens de produtos e merchandising)
.Designer júnior - Bolsa de Estágio – Kroquis Comunicación
Novembro 2007 – fevereiro 2008
Práticas de agência de publicidade consistindo em fazer catálogos e
imagens corporativas para muits empresas

Línguas

.Inglês nivel Intermediate - Realização dos diversos cursos de verão e
disciplinas eletivas em graduação relacionados a essa linguagem e
viagens ao exterior para o seu exercício (EUA e Canadá)

