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Data urodzenia:
Adres:

Telefon komórkowy:
E-mail:
Strona www:

Wykształcenie
09.2007 - 05.2011

Doświadczenie zawodowe
03.2015 - do teraz

05.05.1991
ul. Kazimierza Wielkiego 79/14
30-074 Kraków
Polska
790222500
jakub@pyzio.eu
https://pyzio.eu

Technikum nr 14 w Zespole Szkół Łączoności (Kraków)
- zdanie matury
- uzyskanie tytułu Technika Informatyki ze specjalizacji "Systemy operacyjnych i sieci
komputerowe"
- uczestnictwo w specjalizacji "Aplikacje internetowe".

TestYou.pl (Kraków)
Full Stack PHP Developer, Android Developer, Admin, IT Support
- programowanie aplikacji internetowych w języku PHP
- refaktoryzacja i rozszerzanie funkcjonalności aplikacji mobilnych Android
- wsparcie działu marketingu i sprzedaży
- administracja kont pocztowych
- administracja serwerów www (nginx + php-fpm + mysql)
- rozwiązywanie problemów z firmową architekturą
- stworzenie strony www firmy
- wdrożenie i dostosowanie bloga
- zaprojektowanie, wykonanie i rozwijanie platformy internetowej TestYou Cloud wraz
z API
- zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie generatora treningów i testów dla aplikacji
mobilnych
- wdrożenie i dostosowałem: sklepu internetowego (Shoper) oraz płatności
internetowe (Dotpay).

05.2013 - 06.2018

itTools.pl (Kraków)
Full Stack PHP Developer, Android Developer, Administrator IT
- projektowanie, wykonanie, rozwijanie i utrzymanie aplikacji internetowymi oraz
Androidowych
- konfiguracja serwerów
- administracja serwerów
- dostosowywanie i modyfikowanie gotowych rozwiązań

12.2011 - 11.2018

Igrzyska24.pl / IG24
Full Stack PHP Developer, Administrator
- Rozwój serwisu informacyjnego
- Migracja z Joomla do Wordpress
- Utrzymanie serwerów
- Optymalizacja

10.2015 - 03.2017

Grupa Interia (Kraków)
PHP Developer
- tworzenie nowych funkcjonalności serwisu pocztowego

- udział w projektowaniu funkcjonalności
- uczestnictwo w migracjach usług na nowe platformy
- zalecanie konkretnych ulepszeń i optymalizacji
- rozwiązywanie problemów powiązanych z działaniem aplikacji
- wykonanie systemu: antyspamowego, reklamowego oraz aktualizacji danych
użytkownika
05.2013 - 10.2015

Morele.net (Kraków)
Full Stack PHP Developer
- utrzymanie części sprzedażowej oraz zarządczej sklepu
- rozwój systemu analizy cen u dostawców
- rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych
- opracowanie mechanizmów komunikacji pomiędzy systemem analizującym ceny a
licznymi dostawcami

02.2013 - 05.2013

WTECH Sp z o. o. (Kraków)
PHP Developer
- rozwój aplikacji internetowych do strumieniowego odtwarzania wideo
- przygotowanie nowych systemów udostępniających materiały wideo
- zaprojektowanie i zaimplementowanie API wyszukiwania treści dla
współpracujących stron internetowych
- dostosowanie kodu aplikacji do wersji PHP 5.4

11.2012 - 02.2013

Grupa Unity (Kraków)
PHP Developer
- utrzymanie i optymalizacja kodu
- wdrożenie systemu Continuous Integration opartego na Jenkinsie

01.2012 - 11.2012

Brainly (Kraków)
Junior PHP Developer
- utrzymanie serwisu społecznościowego
- udział w projektowaniu nowych funkcjonalności
- przygotowanie systemu szybkich wiadomości w portalu
- utworzenie systemu generującego statystyki biznesowe

Certyfikaty i uprawnienia
05.2011

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - Technik Informatyk

01.2018

Certyfikat ukończenia kursu Android poziom II - Helion nr 2220

10.2017

Certyfikat ukończenia kursu Projektowanie i modelowanie obiekotwe - Helion nr 1985

Języki
Angielski - średniozaawansowany

Hobby
Programowanie, psychologia interpersonalna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

