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Edukacja:
20012006

Studia na Wydziale Informatyki w PolskoJapońskiej
Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.
Specjalizacja: Bazy Danych.

19962001

Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie

Doświadczenie zawodowe:
od 03.02.2014

praca w Lourens Systems GmbH
 analiza założeń projektowych
 tworzenie noewj wersji serwisu iMusician Digital
 rozwój I utrzymanie serwisu watson.ch

03.08.2013 – 01.02.2014

praca w PWN S.A.
 rozwój serwisów internetowych grupy PWN (ibuk.pl. ksiegarnia.pwn.pl,
pwn.pl)
 tworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy serwisami niezależnych
spółek
 tworzenie dokumentacji technicznej
 obsługa i rozwój aplikacji intranetowych

01.08.2011 – 01.08.2013

ARKONET  własna działalność gospodarcza
 kompleksowe tworzenie, wdrażanie i testowanie oprogramowania według
wytycznych Klienta w technologi PHP (Symfony, Zend), MySQL, HTML,
CSS, JS, Sphinx, Memcached
 analiza i doprecyzowywanie założeń projektowych
 tworzenie dokumentacji technicznej i użytkownika
 obsługa Klienta
 kompleksowe wykonanie autorskiego projektu gier online
www.crazymill.net

01.12.2010 – 01.08.2011

praca jako freelancer
 kompleksowe tworzenie oprogramowania według wytycznych Klienta
 analiza założeń projektowych
 tworzenie dokumentacji technicznej i użytkownika
 obsługa Klienta

01.06.2010 – 01.12.2010

praca w Sun Software Solutions sp. z o.o. na stanowisku
programisty PHP
 udział w dużym projekcie dotowanym z UE.
 analiza założeń projektowych.
 wytwarzanie oprogramowania zgodnie z metodyką prowadzenia
projektów Scrum.
 tworzenie dokumentacji technicznej na potrzeby UE.
 współpraca z osobami z większą wiedzą i doświadczeniem.
 poznanie i wykorzystywanie kilku nowych technologi.

01.04.2010 – 01.12.2010

praca w Connect One sp. z o.o. na stanowisku programisty
PHP.
 udział projektach dotowanym z UE.
 analiza założeń projektowych.
 wytwarzanie oprogramowania zgodnie z metodyką prowadzenia
projektów Scrum.
 tworzenie dokumentacji technicznej na potrzeby UE.
 współpraca z osobami z większą wiedzą i doświadczeniem.
 poznanie i wykorzystywanie kilku nowych technologi.

02.02.2009 – 31.03.2010

praca w GEMIUS S.A na stanowisku kierownika zespołu
utrzymania aplikacji.
 Prowadzenie 3osobowego zespołu programistów
 Projektowanie, analiza, programowanie, wdrażanie i testowanie
oprogramowania.
 Administracje bazami danych.

14.02.2008 – 01.02.2009

praca w GEMIUS S.A na stanowisku analityka / programisty
PHP.
 Wykonywanie zleceń programistycznych w PHP, MySQL, AJAX wraz z
dokumentacją.
 Projektowanie, analiza, programowanie, wdrażanie i testowanie
oprogramowania.
 Administracje bazami danych.
 Tworzenie ankiet.
 Administrator danych osobowych.
 Pomoc techniczna dla pracowników/handlowców firmy.

06.08.2007 – 01.02.2008

praca w Ecreation na stanowisku analityka / programisty
PHP,MySQL.
 Programowanie funkcji oraz AI botów wykorzystywanych w takich
komunikatorach jak GG,MSN, Gtalk oraz AOL (np. Alice lub
Gbuddy(Goggle buddy) bot).
 Tworzenie serwisów internetowych oraz tzw. chatbotów z
wykorzystaniem PHP, MySQL, CSS, AJAX
 Udział w wieloosobowych projektach.
 Administracja bazami danych.
 Praca / komunikacja w języku angielskim.

13.11.2006 – 01.08.2007

praca w Telekomunikacji Polskiej S.A. na stanowisku
analityka / programisty PHP,MySQL.
 Administracja systemami wewnętrznymi opartymi na bazie danych
Oracle, MySQL.
 Prowadzenie zespołu programistów (grupowe pisanie aplikacji)
 Wykonywanie zleceń programistycznych w PHP, MySQL, HTML, SOAP,
AJAX, CSS i Javascript wraz z dokumentacją.
 Pisanie skryptów pod system oparty na Oraclu.
 Wdrażanie oprogramowania.
 Administracje bazy danych.
 Pomoc techniczna dla pracowników/handlowców firmy.

01.04.2006 – 31.08.2006

praktyki w „Hoopla.pl” na stanowisku administratora strony
WWW, sieci, bazy danych oraz programisty PHP,MySQL.
 Administracje i serwis komputerów firmowych z obsługą sieci.
 Administrowanie stroną firmową.
 Praca w PHP, MySQL, HTML, CSS i Javascript wraz z
dokumentacją.
 Wdrażanie oprogramowania.
 Administracje bazy danych.
 Wykonanie zabezpieczeń dla potrzeb gry multimedialnej Hoopla.pl

04.03.2000 – 22.10.2003

praca w „J.M.K. ProGarden System” na stanowisku
administratora i programisty baz danych
(MySQL, SQL Server, PHP)
 Administracje i naprawę komputerów firmowych z obsługą sieci.
 Administrowanie stroną firmową.
 Wykonywanie zleceń programistycznych w PHP, MySQL, HTML,
CSS i Javascript wraz z dokumentacją.
 Wdrażanie oprogramowania.
 Administracje bazy danych.
 Pomoc techniczna dla klientów.

Umiejętności:
 systemy operacyjne: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003, Linux / Unix.
 znajomość sieci komputerowych.
 języki programowania: podstawy(C/C++ ,Java, Visual Basic, Phyton), PHP.
 Frameworki: CakePHP, Kohana, Django, Symfony, Zend
 bazy danych: MS SQLServer, MySQL, Oracle.
 tworzenie serwisów, sklepów internetowych i stron WWW;
 znajomość technologii: JavaScript (jQuery), CSS, XHTML, HTML, DHTML, Flash,
SOAP, XML, AJAX, SMARTY, Sphinx, Memcached, Backbone, MogileFS, Bootstrap
 grafika komputerowa: Corel Draw,Photoshop,Maya (3D).
 Umiejętność szybkiej nauki, planowania i kierowania pracami nad projektami
Znajomości języków obcych:
Angielski:

Inne:

pisanie: dobry  bardzo dobry
czytanie: dobry  bardzo dobry
mowa: dobry  bardzo dobry.
Prawo jazdy kategorii B.

Referencje dostępne na życzenie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji.
/zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883/.

