
 Wykształcenie: 

2005 - 2009 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu. 
Uzyskany zawód: inżynier informatyki. Specjalizacja: systemy i sieci komputerowe,  
temat  pracy dyplomowej: sklep internetowy z wykorzystaniem technologii Ajax. 
Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym. 

2000 - 2005 Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych w Wałbrzychu.  
Kierunek: Elektronika, zawód wyuczony: technik elektronik. Specjalizacja: urządzenia 
elektroniczne. Praca dyplomowa: Sieci komputerowe (sieć dla Kuratorium Oświaty  
w Wałbrzychu). 

 

Doświadczenie zawodowe: 

od: 07.2010 
do: nadal 

IBM Global Delivery Center, Wrocław, stanowisko: Kierownik projektu 
Zakres obowiązków: 2nd level wsparcia aplikacji Tivoli TPAE (Maximo), automatyzacja 
pracy przez wykorzystanie technologii IBM (Java SE, JEE, SQL DB2, Unix, Lotus 
Domino).  

od: 11.2010 
do: 07.2012 

LG Electronics, stanowisko: Inżynier. 
Zakres obowiązków: programowanie PHP Zend Framework, MySQL, ExtJS4,  Apache, 
praca w zespole programistów, lider projektów dla działu Customer Service oraz 
Logistyki. Jestem także odpowiedzialny za serwery dedykowane oparte na systemie 
Linux oraz wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych 
w firmie. 

od: 04.2007 
do: 04.2011 

BROSTUDIO Internet i Reklama, stanowisko: właściciel. 
Zakres obowiązków: zarządzanie własną firmą, programowanie, tworzenie stron i 
sklepów internetowych oraz aplikacji opartych o technologie Internetowe (głównie 
PHP, MySQL, jQuery), pozycjonowanie (SEO, SEM), marketing internetowy. 

od: 01.2007 
do: 11.2009 

Dynasoft, stanowisko: programista PHP / web developer. 
Zakres obowiązków: praca zdalna dla Warszawskiej firmy internetowej, nadzorowanie 
kampanii marketingowych skierowanych do Internetu, oraz praca przy tworzeniu 
systemów internetowych dla galerii handlowych (Arkadia, Warszawa-Wileńska, Galeria 
Bemowo, Wolapark, Arena-Gliwice). 

od: 02.2006 
do: 01.2007 

Praca jako freelancer. 
Zakres obowiązków: tworzenie stron i aplikacji internetowych dla klientów 
indywidualnych oraz firm z sektora MŚP. 

od: 03.2005 
do: 11.2006 

Heapmail Internet Solutions sp. z o.o., stanowisko: programista PHP / web 
developer. 
Zakres obowiązków: tworzenie stron internetowych oraz systemów zarządzania 
treścią CMS, wdrożenie rozwiązania CRM w firmie. 

2003 - 2004 Vobis Digital, stanowisko: praktykant 
Zakres obowiązków: kontrola i serwis komputerowy, wdrażanie rozwiązań opartych 
o system Linux. Praktyka miesięczna. 

2003 - 2004 Osiolki.net, stanowisko: specjalista do spraw technicznych 
Zakres obowiązków: Praca jako w serwisie zajmującym się promowaniem standardów 
sieciowych w Internecie.  
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Kursy i szkolenia: 

03.05.2013 Zdobycie certyfikatu WebSphere Administration level 1 

26.04.2012 Ukończone szkolenie na poziomie zaawansowanym Zend Advanced 

Training. 
10.08.2011 Szkolenie w zakresie menadżera projektu metodą PMI. 

05.05.2010 Uczestnik konferencji SparkUp 2010 (ścieżka „Web development”). 
16.03.2007 Uczestnik szkolenia „Google dla agencji” we Wrocławiu (Adwords, Analitycs, usługi 

Google). 
08.11.2007 Przygotowanie i prowadzenie szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół nr 8 w Wałbrzychu. 

Tematyka prowadzonego wykładu: „Trendy i technologie internetowe”. 
16.12.2006 Uczestnik 4-miesięcznego kursu „Akademia Przedsiębiorczości 

i Samozatrudnienia” organizowanego przez Fundacja Edukacji Europejskiej. 
28.09.2006 Uczestnik konferencji „Najnowsze Technologie Informatyczne” organizowane 

przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu. 
17.05.2005 Ukończone szkolenie SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) do 1kV.  
29.04.2003 prawo jazdy kategorii B (kat. A 05.10.2009). 
 
Umiejętności: 

� (X)HTML(5), CSS, PHP5, JavaScript, jQuery, Ajax –bardzo dobra, 
� Zend Framework, CakePHP, Smarty, Doctrine2, MySQL, Doctrine2 – bardzo dobra, 
� Java SE/JEE, Spring Framework, Hibernate, JPA, DB2, Lotus Domino – dobra, 
� Flash ActionScript, C/C++, ExtJS4 – dobra, 
� PostgreSQL – dobra, 
� Unix/Linux, Windows Server, Novell – dobra, 
� Ruby on rails – postawowa, 
� Adobe Photoshop, Gimp – w stopniu pozwalającym na wykonywanie zmian w projektach 

graficznych oraz cięcie serwisów WWW. 
 

Znajomość zagadnień: 

Wzorce projektowe, Sieci komputerowe LAN (zakończona Akademia Sieciowa CISCO w celu 
przygotowania do certyfikatu CCNA), WAN, WiFi, pozycjonowanie stron www, usability, 
optymalizacja witryn internetowych, standardy sieciowe W3C, marketing internetowy (SEO, 
SEM), zabezpieczania serwerów i wytryn www, bezpieczeństwo aplikacji web, inicjatywa 
dostępności WAI, programowanie strukturalne i obiektowe (OOP), technologie mobilne 
(Android). 

 
Języki obce: 

� Angielski – bardzo dobry w mowie i w piśmie. Umiejętność swobodnego czytania dokumentacji 
technicznej w języku angielskim. 

� Niemiecki – podstawowy. 
 
Cechy: 

� Kreatywność, komunikatywność, twórczość, samodzielność, samodyscyplina, terminowość, 
chęci do poszerzania wiedzy, sumienność, chęci do przekazywania wiedzy, łatwość  
w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi. 

�  
Zainteresowania: 

� Sport, sporty walki, muzyka, film, technologie internetowe i mobilne. 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 833). 


