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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2008 - 2010

2005 - 2007

2004

2003

2002

2002

Własna firma "Solarte"
• komunikacja z klientem od pierwszego kontaktu, przez cały czas życia projektów
• współprojektowanie i doradztwo w zakresie SEO, usability
• koordynacja prac podwykonawców
• wdrożenie, opieka nad działającym projektem w zakresie optymalizacji
Firma "Biuro Usług Informatycznych ProLogika"
• współpraca, a później zarządzanie zespołem programistów
• projektowanie i tworzenie aplikacji bazodanowych
• zaprojektowanie i wykonanie większości elementów firmowego frameworka oraz szkolenie
pozostałych programistów z możliwości jego wykorzystywania oraz ogólnych zasad
programowania
• kontakt z klientem na poziomie wstępnej analizy potrzeb, konsultacji w trakcie tworzenia
oprogramowania, wdrożenia oraz szkoleń
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna
• konwersja dotychczasowej bazy danych etiud szkolnych
• przeprojektowanie i rozwinięcie systemu w konsultacji z klientem
• wykonanie interface'u www do przeglądania danych z zaawansowanym wyszukiwaniem i
wydrukiem oraz panelu do edycji danych
• angielska wersja językowa z własnym tłumaczeniem
firma "TRITON"
• projektowanie i tworzenie aplikacji bazodanowych obsługi zleceń i klienta oraz rozwiązań
wspomagających zarządzanie firmą
• tworzenie modułów oraz programów współpracujących z systemami rachunkowymi i
bankowymi
• wdrażanie projektów w firmach
• tworzenie stron www i dynamicznych portali oraz administracja serwerem
firma "Jaga"
• instalacja i konfiguracja sieci komputerowych
• pomoc merytoryczna i serwis systemu u klienta
firma "Wonlok"
• wykonanie projektu i koordynacja pracy zespołu
• współudział w tworzeniu jako główny programista
• konfiguracja serwera aplikacji

2001
1996 - 2001

Zespół Szkół Techniczno Informatycznych
• nauczyciel informatyki
grupa "DeckSix"
• współudział w projektowaniu gier i prezentacji multimedialnych
• funkcja głównego programisty i koordynatora zespołu

WYKSZTAŁCENIE
1994 - 1999
1999 - 2003

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych; klasa komputerowa - Technik Urządzeń Sterowanych
Numerycznie
Politechnika Łódzka - Informatyka

UMIEJĘTNOŚCI
• Doskonała znajomość komputera: instalacja, obsługa i konserwacja
• Obsługa i programowanie pod systemy operacyjne: Windows, Linux (głównie Debian/Ubuntu), AmigaOS
• Języki programowania: Python, Java Script, C#, C++, C, Pascal, Asembler PPC i 68k oraz kilka mniej
znaczących
• Bazy danych PostgreSQL, MySQL i MS SQL, MS Access oraz format XML
• Środowiska programistyczne: Visual Studio .NET, DevCpp, GCC
• Znajomość podstawowych technik inżynierii oprogramowania (UML)
• Projektowanie programów i systemów na podstawie własnej analizy pracy przedsiębiorstwa i
szczegółowej konsultacji z klientem
• Tworzenie przejrzystych interface'ów przyjaznych dla użytkownika, oraz optymalizacja istniejących pod
kątem usability
• Optymalizacja kodu i schematów budowy bazy danych pod kątem środowisk z ograniczonymi zasobami
lub operowania na dużych ilościach danych
• Tworzenie dokumentacji do wykonanych projektów
• Bardzo dobra znajomość PHP 4 i 5, HTML, CSS
• Webmastering i administracja serwerem
• Znajomość języka angielskiego

INFORMACJE DODATKOWE
Jestem osobą komunikatywną, sumienną, ambitną, oraz otwartą na wszelkie pomysły wypływające z chęci
kreatywnego działania. Szybko opanowuję nowe umiejętności i świetnie odnajduję się zarówno w pracy
zespołowej jak i na samodzielnych stanowiskach wymagających odpowiedzialności. Mam doświadczenie w
kontaktach z klientami od etapu wykonywania projektu na życzenie, poprzez negocjacje w dostosowywaniu do
indywidualnych potrzeb, aż do wdrażania systemu do działania w firmach i szkoleniu w zakresie użytkowania.
Posiadam prawo jazdy i własny samochód.

Łódź dnia 15.03.2010 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych).

