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Informatyka jest moją pasją i zajmuje się nią od najmłodszych lat. Dzięki temu posiadam bogaty wachlarz
doświadczeń. Chcąc poszerzyć swoje zainteresowania wybrałem kierunek studiów związany z moją pasją.
Od dłuższego czasu hobbistycznie naprawiam sprzęt wśród znajomych i rodziny, dzięki czemu pogłębiam
swoje umiejętności. Zajmuje się tworzeniem stron internetowych. Napisałem kilka programów w środowisku
skryptowym AutoIT, w tym kilka botów do gier. Uczę się programowania w Python na platformie Udemy.
Jestem osobą bardzo spokojną i opanowaną, dlatego wspaniale się dogaduję z innymi. Współpraca ze mną
zawsze jest na najwyższym poziomie.

Doświadczenie
2013-10 - do dziś

PlusGSM
Doradca Klienta
Osiągnięcia:
Powyżej 100 umów zawartych w miesiącu. Grono zadowolonych klientów.

2013-05 - 2013-09

Kurier Słupecki
Stażysta działu IT
Osiągnięcia:
Modernizacja i usprawnienie strony Slupca.pl.
Opracowanie i wdrożenie strony ruszczak.com.pl wraz z grafikami.

Edukacja
2008-10 - 2012-04

Uniwersytet Zielonogórski, Informatyka, Przemysłowe Systemy Informatyczne. Inżynier
uchwałą nr 294/2011 z dnia 5 maja 2011 roku oceniła wyróżniająco jakość kształcenia na kierunku Informatyka na
Uniwersytecie Zielonogórskim

2007-09 - 2008-06

Szkoła Policealna im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy - technik informatyk

Umiejętności
Zaawansowana znajomość komputerów i systemów
informatycznych (Windows, Linux, Oprogramowanie
Serwerowe, Oprogramowanie Biurowe i Fiskalne) oraz
nowinek technicznych (Internet rzeczy, Uczenie maszynowe)
Umiejętność opracowania i wdrożenia stron internetowych
wraz z wykonaniem grafiki strony: jarx.pl, lukas.biz.pl, ruszczak.com.pl.
Umiejętność pisania programów i programowania
sterowników PLC, dzięki wiedzy pozyskanej na studiach na
kierunku związanym z informatyką w przemyśle. Zapraszam
na moją stronę jarx.pl w celu zapoznania się z moimi
projektami.
Zaawansowana znajomość systemów mobilnych(Systemy,
Aplikacje i bezpieczeństwo).
Pięcioletnie doświadczenie w handlu.
Wrodzony zmysł techniczny, który pozwala na sprawniejsze
zarządzanie swoją pracą oraz szybsze rozwiązywanie
problemów.
Prawo jazdy od 2005 roku i własny samochód

Języki obce
Angielski
Poziom B1

Zainteresowania
Nowe technologie (a szczególnie rozwój sztucznej inteligencji), biografie znanych wynalazców i wizjonerów (moim idolem
jest Elon Musk), nauka nowych języków programowania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji i następnych 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).

