
  Mikołaj Zombernik
Data urodzenia: 1473
Obywatelstwo: Wolałbym o tym nie mówić (bo wywołuje to spory)
Adres: Olsztyn
Snapchat: @Zombernik
fb.com/MikolajZombernik

Cechy: elokwentny, nierozgarnięty, myśliciel, dusza towarzystwa (ożywiam 
atmosferę)
Aplikuje na stanowisko: Social Media Zombie

Doświadczenie Lidzbark

zawodowe Dworzanin i lekarz u wujka

Urząd w Olsztynie (budżetówka)

Admin sieci wsi kapituły warmińskiej

Urząd w Olsztynie (budżetówka)

Poseł do sąsiadów

Urząd w Olsztynie (budżetówka)

Opiekun opuszczonych kuzyneczek (choć niektórzy zazdroszczą)

Urząd w Olsztynie (budżetówka)
- Zarządca dóbr wspólnych
- Specjalista zarządzania kryzysem - zwłaszcza politycznym,

- Malowanie ścian na zamakach, choć ostatnio wyszły mi kreski

Wykształcenie Podstawówka w Toruniu

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

licencjat lub coś koło tego

Erasmus we Włoszech
- studia medyczne ze skierowania zakładowego
(przekonania nie miałem,  ale skoro za to zapłacili)

- Studia medyczne skończone doktoratem, co prawda nie z medycyny, ale doktor jest doktor

Podsumowanie Przez jakiś czas kanonik katedralny warmiński - fuchę załatwił wujek, ale się w to wkręciłem. 
Potem kandydowałem na biskupa warmińskiego, ale nie byłem przekonany, a upór wujka 
mnie zniechęcił, Potem bez powodzenia ekspert papieski. Od zawsze dobry duch Olsztyna i 
Warmii. Mam doświadczenie w branży reklamowej i  filmowej. Miałem trochę przygód 
filmowych, pojawiałem się też na banknotach, w serialach i akcjach promocyjnych. 

Największy skok kariery po śmierci... i też szału nie było, bo mój grób znaleźli dopiero w XXI 
wieku i też nie wszyscy wierzą, że to ja.

Umiejętności - jazda konna

- spisywanie majątków zmarłych biskupów, 
- średniowieczna medycyna 
- tworzenie pozorów dobrze bronionych zamków 
- tworzenie korespondencji, która przechodzi do historii ze względu na to, że nie dochodzi

do adresata... 



Języki obce       - łacina - urzędowa i nie tylko

- polski - podobno - matury nie mam 
- niemiecki - uber ales, ale tylko zawodowo ;) 
- włoski - podstawy nabyte w czasie studiów 

Zainteresowania - różnorodne, czego się nie dotknę porządkuję, układam w teorię, porządkuję,
- w dzieciństwie pierniki - ale szybko z tego wyrosłem 
- wstrzymywanie najbliższych gwiazd, poruszanie własnych planet 
- książki - nawet takie, których nikt nie przeczyta 
- koty bo ich włosy walają się w moich szpargałach 
- domator - wieczory mam zajęte 

Niniejszym oświadczam, ze wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101 z póź. zm. 926)


