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Specjaliści dołączyli do UBC Group
UBC Group stale się rozwija i zatrudnia nowych specjalistów. W ostatnich dniach
dołączyli do nas: Angelica Pegani, jako specjalista PR, Rafał Grądzki, jako fotograf oraz
Tomasz Golec, który jest specjalistą IT.
Angelica Pegani w 2010 roku rozpoczęła studia na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w
specjalizacji dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Od 2013 roku studentka Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, w specjalizacji public relations i reklama. Do roku
2010, wzięła udział w 30 międzynarodowych warsztatach tanecznych, wystąpiła w 9
spektaklach teatralnych oraz stworzyła choreografię w 6 profesjonalnych szkołach tańca w
Polsce.
Fotografia dla Rafała Grądzkiego jest największą pasją. Był zaangażowany w wiele
projektów za równo w kraju jak i za granicą. Jego doświadczenie i profesjonalizm widać
w przeróżnych sesjach fotograficznych. Na co dzień pracuje, jako specjalista w dziale
integracji środowiska w firmach, aby osiągnąć najlepszą wydajność i efektywność. Posiada
także duże doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych i szkoleniowych. Skończył
prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Biegle posługuje się językiem angielskim.
W skład nowego zespołu UBC Group dołączył także Tomasz Golec, który w firmie
obejmie stanowisko specjalisty IT. Będzie on odpowiedzialny za bezpośrednie wsparcie
techniczne użytkowników, instalacje oraz konfigurację sieci.
UBC Group jest międzynarodową grupą medialną z siedzibą w Gdyni, działającą na
rynku polskim od 2013 roku. Firma posiada ponad stu-osobowy zespół specjalistów z
dziedziny public relations, marketingu, IT (ang. information technology) oraz finansów.
Współpracuje z ponad 50-cioma partnerami biznesowymi, którzy wspierają markę w innych
krajach Europy. Jako korporacja działająca na rynku szwedzkim, duńskim oraz norweskim
specjalizuje się w profesjonalnych usługach medialnych, zrzeszając środowisko medialne w
Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.
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