SINDIJA BOKĀNE
• SIA CINDY MEDIA, komunikāciju speciāliste •

KONTAKTI
+371 29742638
.

sindija.bokane@gmail.com
www.cindywanderlust.com
Instagram: @cindywanderlust
Facebook: Sindija par jauniešiem un Rīgu

IZGLĪTĪBA
2013.-2016. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (komunikācijas zinātne, bakalaurs);
Erasmus+ apmaiņas programma un studijas Helsinku Universitātē (Somija, Helsinki)
2009.-2012. Āgenskalna Valsts ģimnāzija, skolēnu pašpārvaldes prezidente (2010.-2012.)

VALODAS
latviešu - dzimtā, angļu valoda - brīvi

DARBA PIEREDZE
2018.-

SIA CINDY MEDIA aģentūras dibinātāja & uzņēmuma vadītāja, digitālā mārketinga &

pašlaik.

zīmola tēla veidošanas apmācību vadītāja Instagram & Facebook sociālo tīklu
platformās;
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konsultāciju pasniedzēja.
2016.-2018. SIA AdVision mārketinga vadītāja, Mii Cosmetics Latvia zīmola veidotāja, sociālo tīklu
stratēģijas veidotāja, sociālo tīklu administratore, klientu apkalpošanas speciāliste
2014.-2015.

SIA Partzinas projektu vadītāja, promo reklāmas aktivitāšu organizētāja

2013.-2014.

LU SZF Kivi multimediju raidījuma producente, pieci.lv radio žurnālistikas prakse

PROJEKTI

2021. gada aprīlis - maijs "Man vide" projekta vēstnese www.manavide.lv
2020. gada augusts - apmācību lekcija Valmieras jauniešu biedrībā "VirziensA", Instagram
profesija - influenceris, tā plusi un mīnusi, izaicinājumi, biznesa iespējas; Alsungas
jauniešu

dienu

iedvesmas

lekcija:
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2020. gada februāris - iedvesmas lekcija Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā
2020. gada februāris - festivāla HyperTown influenceru skatuves vadītāja
2019. gada oktobris - RIGA COMM TVNET digitālās mārketinga skatuves vieslekcija
2013. gada janvāris – „Re:Baltica” žurnālistikas projekta dalībnieks:

„Rīgas zupju

virtuvju apmeklētāju portreti”
2013. gada 26. aprīlis – 3. Jauniešu Saeimas deputāte, Tautsaimniecības, agrārās un vides
reģionālās attīstības komisijā un titula „Nākotnes politiķis” ieguvēja
2012. maijs – sertifikāts par dalību Comenius projektā (starpvalstu sadarbība) Turcijā
(Ankāra, Stambula) – fizikas priekšmeta izpratne projektu izstrādē, komandas saliedētība,
biznesa partneru attiecību veidošana
2012. gada 27. aprīlis – 2. Jauniešu Saeimas deputāte Eiropas lietu komisijā
2012. aprīlis -

Rīgas Skolēnu domes atvērto durvju dienas moderatore – „Pēctecības

nodrošināšana skolēnu pašpārvaldē – personāla saglabāšana, darba attiecību uzturēšana”
– valsts līmeņa pasākums jauniešiem neformālās izglītības jomā
2012. marts – dalība Jaunatnes līderu koalīcijas projektā – „Interešu aizstāvības
programma 2012” Latvijas novadu pašvaldībās, pārstāvot Rīgu
2012. janvāris – apliecinājums par dalību Latviešu valodas aģentūras projektā ”Runāsim un
sadzirdēsim viens otru” sarunās par bilingvālo izglītību un tās attīstību Latvijā
2012. janvāris – dalība konkursā Latvijas Mūzikas kanāla „Zvaigznes medības” un
kvalificēšanās finālā
2011. gada 3. jūnijs sertifikāts par dalību Jauniešu Saeimā 2011, Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas loceklis
2011. Eiropas Tautas jaunatnes partijas (YEPP) kongresa dalībniece Berlīnē, Vācijā; YEPP
semināra dalībniece Briselē, Beļģijā
2011. – 2012. Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes prezidente 2 termiņos ar
atkārtotu ievēlēšanu
2010. – AFS (American Field Service) organizācijas brīvprātīgais biedrs
2008. - 2009. Dobeles novada domes jauniešu grupas aktīviste

