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Doświadczenie zawodowe:


[2015]: Euvic sp z o.o. Senior PHP Developer,



[01.01.2012]: stała współpraca z LGBS Polska, programista PHP,



[01.01.2009]: programista freelancer, wybrane realizacje:


CameralMusic.pl – ogólnopolski portal muzyczny, partner m.in. RMF Classic, patron
medialny najbardziej znaczących wydarzeń muzycznych w kraju, projekt własny,



Serwisy internetowe firm: www.wosana.pl, punkgamer.pl, perhapsme.com,
snowboardowe.pl, janta-logistics.de, dr-spiller.co.uk i wiele innych
(pełne portfolio na stronie: http://programistawww.pl/portfolio.htm)



Realizacja wewnętrznych systemów bazodanowych dla firm: LONTEX, nFinanse,
24Travels.



[11.04.2008 – 31.12.2008]: 24travels - programista www (umowa o pracę),



[2005 - 2007]: Lexmark International, promotor w Media-Markt w Bielsku-Białej
- w tym okresie byłem dwukrotnie nagradzany w konkursach dla promotorów za najbardziej
efektywną sprzedaż wybranych urządzeń (I i III miejsce w Polsce),



[2000 – 2008]: Udział w koncertach kameralnych i orkiestrowych oraz audycjach
muzycznych w różnych miastach województwa Śląskiego oraz nagraniach CD –
min. z Bielską Orkiestrą Barokową im. G. Ph. Telemanna.
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Edukacja:


[2013]:

Uczestnik konferencji PHPCon 2013-2016, DWO, WeBB MeetUp,
Spread IT inne.



[2008-2011]:

Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego







kierunek:

zarządzanie



specjalizacja:

zarządzanie zasobami ludzkimi



tryb:

2 letnie studia magisterskie (zaoczne)



stopień:

magister

[2004-2008]:

Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza



kierunek:

informatyka



specjalizacja:

inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe



tryb:

3.5 letnie studia inżynierskie (DZIENNE)



dyplom:

bardzo dobry



obrona pracy:

bardzo dobry



stopień:

inżynier

[1992 – 2004]:
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej.

Języki programowania:




PHP – doświadczenie w realizacji kilkudziesięciu serwisów i aplikacji internetowych,
wykorzystywanie modelu MVC, integracje z systemami zewnętrznymi (płatności, wymiana
danych, web services, REST), tworzenie aplikacji dedykowanych


frameworki: codeigniter, cake, zend, symfony, smarty, własne



systemy: joomla, wordpress, prestashop, sote, magento, socialengine, własne

JavaScript – zaawansowane wykorzystanie skryptów do komunikacji w technologii AJAX
oraz realizacji dynamicznych elementów stron i aplikacji internetowych




biblioteki: jQuery, jQuery Mobile, ExtJS, cordova, ionic, podstawy TypeScript

SQL


zaawansowana znajomość SQL-a, praca z dużymi bazami danych (kilkaset tabel, setki
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tysięcy rekordów), tworzenie procedur składowanych, funkcji, optymalizacja zapytań,


systemy bazodanowe: MySQL, MSSQL, Mongo DB, PostgreSQL, SQLite



Podstawowa znajomość: C++, Java, C# – umiejętność czytania kodu, wykorzystania przy
tworzeniu nowych aplikacji, pisania prostych programów.



HTML, CSS – tworzenie zaawansowanych i dobrze zoptymalizowanych pod kontem SEO
serwisów, również z przeznaczeniem na urządzenia mobilne RWD.



XML – umiejętność przetwarzania dużych plików (import/export danych) oraz
wykorzystania formatu w komunikacji z serwisami zewnętrznymi m.in. importy produktów
(empik.com, gigant.pl), ofert (nieruchomości, turystyka), komunikacja z UPS.

Systemy operacyjne:


MS Windows – zaawansowany użytkownik,



Linux – w stopniu wystarczającym do wykonywania typowych czynności z obsługą serwera
www (zmiany konfiguracji, crontab, instalacja pakietów).

Inne:


Kontrola wersji: SVN, GIT, TFS, zarządzanie projektem: Redmine, Jira, Asana, Axosoft,



Programy graficzne: GIMP i Photoshop (cięcie/modyfikacja projektu)



Narzędzia do generowania raportów: iReport i JasperServer



Orientacja na rozwiązywanie problemów, duża samodzielność, doświadczenie w pracy
zdalnej i zespołowej, pracy metodą scrum.



Stypendium naukowe w czasie całych studiów (kilka razy najwyższa średnia na roku)



Prawo jazdy kat. B od 2002 r.



Język angielski - poziom zaawansowany w piśmie i w mowie, współpraca z klientami z
Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Danii, USA praca z angielską dokumentacją projektów.



Odporność na lasery, popularną broń palną, dynamit, bomby itp. (poza kryptonitem)

Zainteresowania:




Muzyka – średnie wykształcenie muzyczne, umiejętność gry na flecie prostym/poprzecznym
i fagocie, udział w nagraniach profesjonalnych płyt, gra w zespole Starless Acoustic Band
(youtube.com/user/StarlessAcousticBand), prowadzenie portalu muzycznego, wywiadów z
artystami, relacji z koncertów i wydarzeń.
Kobiety
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