
� Jan Marian Kowalski

Data urodzenia: 12.02.1973

Obywatelstwo: polskie

Nieznana 30/22

77-777 Warszawa

Polska

Telefon: ( 48 22) 777 777 77

Telefon komórkowy: ( 48) 777 777 777

E-mail: jan.kowalski@mycv.pl

Cel zawodowy

Szukam posady kierownika zespo u informatycznego, pozwalaj cej na dalsze rozwijanie swoiej wiedzy wł ą

zarzadzaniu projektami IT.

Wykszta cenieł

Politechnika Warszawska (1996 - 2002, Warszawa)

� Stopie : magister in ynier, Specjalizacja: In ynieria oprogramowaniań ż ż

� Wydzia : Elektronikał

� praca dyplomowa - "Algorytmy stosowane przy przetwarzaniu obrazów"

L.O. im. Stanis awa Staszicał  (1992 - 1996, Warszawa)

� klasa (mat - fiz)

Szko a podstawowa nr 333ł  (1984 - 1992, Warszawa)

Do wiadczenie zawodoweś

IT Solutions (07.2005 - 07.2008, Warszawa)

Kierownik IT

� kierownie zespo em programistówł

� zarz dzanie projektamią

� kotakty z klientem (pozyskiwanie nowych klientow, uzgadnianie kontraktów, negocjacje)

� opracownie i wdro enie systemu naliczania op at dla jednego z czo owych operatorów komórkowychż ł ł

Nowe Media Sp. z o.o. (06.2002 - 07.2005, Warszawa)

kierownik grupy / programista aplikacji medialnych

� programowanie aplikacji medialnych (streaming wideo i audio)

� administracja serwerem streamingowym

� wdra anie rozwi za  opartych o sieci CDN (content delivery network)ż ą ń

ABC Internet (01.2000 - 05.2002, Warszawa)

programista, administrator sieci

� programowanie aplikacji internetowych dla klietów korporacyjnych

� Administrowanie system Linux i serwerem Apache

� u ywane technologie: PHP, HTML, CSS, mySQL, Apache, Linuchż

Osi gni ciaą ę

Nagroda (07.2002)

Nargroda za wyjatkowo dobre wyniki podczas pracy nad portalem informacyjnym

Ogólnopolski Turniej Negocjacyjny - pierwsze miejsce (04.2000)

Warszawski Turniej Siatkówki - drugie miejsce (1999)

Szkolenia

Umiej tno ci Interpersonalneę ś  (02.2005)



  Jan Marian Kowalski

Architektura J2EE (03.2003)

J2EE programmer

Projektowanie aplikacji w J2EE

J zyk programowania Javaę  (07.2001)

Sun Certified Java Programmer (SCJP)

Umiej tno cię ś

Sprawne zarz dzanie zespo em IT22, Prawo jazdyą ł

Grafika, multimedia: 

Adobe Photoshop (3), Shockwave/Flash (2), Corel Draw (1)

J zyki programowania: ę

c++ (2), java (4), XML/XSLT/XPATH (4), HTML (3), php (3), MySQL (1)

Systemy operacyjne: 

Linux (2), Windows XP (4)

(*) poziom umiej tno ci: 1 - pocz tkuj cy, 2 - redniozaawansowany, 3 - zaawansowany, 4 - bieg yę ś ą ą ś ł

J zykię
 

� polski: j z. ojczystyę
  

� angielski: bieg y (TOEFL - test komputerowy na 277 punktów)ł
  

� francuski: redniozaawansowanyś
 

Hobby

malarstwo, tenis, wspinaczka, windsurfing

Referencje

Aleksander Ciekawski (dyrektor dzia u IT w ABC Solutions)ł

aleksander.ciekawski@mycv.pl; (+4822) 777 77 77; +48) 999 999 999

Zygmunt Pierwszy (rektor Politechniki Biebrza skiej)ń

(+41) 888 888 88

Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb dnych do realizacji rekrutacji zgodnie z Ustawż ę ę ą

z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).
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