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Doświadczenie
2019-02 - do dziś

CWK Sp. z o.o.
Kierownik działu IT
Obowiązki:
• wdrożenie nowoczesnych narzędzi,
• współpraca z DevOps,
• obsługa wszystkich spraw IT firmy,
• kierowanie zespołem i wdrażanie nowych członków,
• przeprowadzanie szkoleń (wewnętrznych),
• analiza danych i raportów z narzędzi.

2019-05 - 2019-02

CWK Sp. z o.o. (zlapkuriera.pl)
Starszy programista PHP
Obowiązki:
• wdrażanie nowych funkcji do serwisu dla klientów i pracowników,
• integracje z wieloma usługami zewnętrznymi (RESTful API, SOAP/WSDL),,
• optymalizowanie wewnętrznych narzędzi pod kątem ergonomii i wydajności (UX),
• analiza publicznego RESTful API pod kątem bezpieczeństwa i potencjalnych luk,
• testy manualne, interfejsu i automatyczne,
• bezpośredni kontakt z kontrahentami (kwestie techniczne),
• generowanie raportów i statystyk.

2019-04 - 2019-05

Aftermarket
Starszy programista
Obowiązki:
• tworzenie funkcji do nowej wersji serwisu,
• naprawianie błędów.

2017-08 - 2018-04

Viola Software, aplikacja centralna
programista
Obowiązki:
• projektowanie i rozwój systemu ERP,
• stworzenie i rozwój zaawansowanego systemu zarządzania parametrami produktów,
• tworzenie wydajnych mechanizmów importu, migracji i synchronizacji danych.
Osiągnięcia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

• ponad 50% własnych zmian w 6-cio osobowym zespole (ok. 40 tys. linii kodu PHP),
• migracja ponad 30 mln rekordów z prawie 7 tys. tabel (z systemu MagAD-SQL).

Edukacja
2015-10 - 2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
kierunek: informatyka stosowana (inżynierskie)
specjalność: projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe

Zainteresowania
Programowanie, muzyka, literatura specjalistyczna, wzorce projektowe, nauka i technologia, rower, rozwój
osobisty

Technologie
PHP 7 / Web
PHP 7+, Laravel 5.8+, Yii Framework 2.0, Symfony 3/4, HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap v3, jQuery, VueJS,
Composer, npm
Relacyjne bazy danych
PostgreSQL 10, MySQL, OracleSQL, MS SQL
Team Leading
rozwiązywanie konfliktów, organizacja procesów, architektura informacji, przeprowadzanie szkoleń, szacowania,
daily, tłumaczenie zadania, wybór narzędzi do wielkości i potrzeb zespołu
DevOps
wdrożenie aplikacji i jej aktualizacji, dośw. w pracy z "produkcją", konfiguracja nginx, cloudflare, new relic,
cloudwatch
Microsoft .NET 4.6 / desktop
WPF, XAML, MVVM, Windows Forms, ASP.NET, NHibernate, Caliburn.Micro
Python 3
matplotlib, Pandas, SciPy, PyQt5

Języki obce
polski - ojczysty
angielski - zaawansowany
niemiecki - średniozaawansowany
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