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Historia pracy
2012 – 2014 Freelancer, Kontraktor - Menedżer projektów e-usług, programista
Obowiązki Zarządzanie projektami usług świadczonych elektronicznie (wartość
projektów od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych), programista
(Visual Studio, C#, ASP.NET, TSQL, MVC, OAUTH, Entity Framework,
LINQ, JScript, JQuery, Telerik Kendo UJ, MS AZURE)
Zdobyte wiedza Wiedza i umiejętność zarządzanie projektami tworzenia serwisów
i umiejętności www, systemów bazodanowych, tworzenie oprogramowania e-usług,
działalność konsultingowa, programowanie serwisów internetowych
dla działów HR, nienumeryczne zastosowania informatyki, narzędzia
analizy statystycznej i numerycznej. Ostatnie wdrożenie:
http://ebadanie.com
2011 – 2012 Doradca IT Różańska, Wiśniewski s.j. - Zarząd Spółki, Partner
Obowiązki partner w spółce, menedżer projektów, konsultant, lider grupy, trener
szkoleń HR, specjalista IT, trener IT, rzeczoznawca IT
Zdobyte wiedza Modelowanie biznesu, modele biznesowe, tworzenie biznesplanów,
i umiejętności działalność konsultingowa, szkolenia biznesowe i liderskie, szkolenia IT
i z obszaru rozwoju biznesu, programowanie serwisów internetowych
nienumeryczne zastosowania informatyki, zarządzanie zasobami
informatycznymi w firmach SMB i administracji terenowej, zarządzanie
grupą roboczą
2011 – 2012 Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego Dyrektor Regionalny
Obowiązki zarządzanie grupą Rzeczoznawców IT
Zdobyte wiedza Działalność konsultingowa z obszaru nowoczesnych technologii
i umiejętności informacyjnych, zarządzanie zespołem profesjonalistów – doradców w
dziedzinie ICT. Pozyskiwanie klientów, utrzymywanie relacji z nimi,
raportowanie do centrali
2000-2004 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Regionalne Studium Edukacji

Informatycznej - Nauczyciel akademicki, Wykładowca
Obowiązki nauczyciel akademicki, trener, trener IT
Zdobyte wiedza Prowadzenie szkoleń z zakresu technologii informatycznych i technik
i umiejętności informacyjnych dla bardzo szerokiej grupy odbiorców, głównie
studentów UMK, bardzo duże doświadczenie z zakresu szkoleń IT,
uprawnienia egzaminatora Europejskiego Komputerowego Prawa
Jazdy, Członkostwo w Polskim Towarzystwie Informatycznym
1992-2002 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i
Informatyki Stosowanej - Asystent stażysta w czasie studiów, później
Asystent
Obowiązki nauczyciel akademicki, wykładowca, asystent w Zakładzie Biofizyki
Molekularnej, później w Zespole Fizyki Medycznej, trener IT,
Zdobyte wiedza tworzenie oprogramowania systemowego i narzędziowego do
i umiejętności laboratoryjnych systemów kontrolno-pomiarowych, tworzenie
urządzeń elektronicznych kontrolno-pomiarowych, praca
doświadczalna w laboratorium fizycznym (optyka, spektroskopia
UV/VIS), prowadzenie wykładów, ćwiczeń i pracowni dla studentów
fizyki i mikroelektroniki na różnym poziomie zaawansowania,
prowadzenie szkoleń z zakresu IT dla różnych grup studentów i innych
osób w tym studentów studiów podyplomowych, analityczne myślenie,
statystyka, znakomita znajomość systemów operacyjnych,
oprogramowania narzędziowego, programowania w kilku językach w
tym: C/C++/Pascal/Basic/Prolog/Assembler (różne procesory, w tym
jednoukładowe), SQL, VHDL, LabView gruntowana wiedza z elektroniki
i sterowania, umiejętność projektowania i realizacji warstwy
sprzętowej i programowej sprzęgów do systemów informatycznych,
umiejętności słuchania innych i budowania pozytywnych relacji
międzyludzkich.
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Wykształcenie
Szkoła Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i
Informatyki Stosowanej, mgr Fizyki Komputerowej,
Okres 1987-1992
Szkoła Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych, Technik Elektronik
(Elektryczna i Elektroniczna Automatyka Przemysłowa)
Okres 1982-1987

Staże zagraniczne i krajowe
Okres 1998-2000
Miejsce Staże w Free University of Berlin (trzy staże w kolejnych latach)
Okres 1987-2008
Miejsce różne staże i szkolenia w przedsiębiorstwach o zasięgu lokalnym i
globalnym

Inne uprawnienia
Egzaminator Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL)
Rzeczoznawca IT Polskiego Towarzystwa Informatycznego nr 099
Rzeczoznawca IT Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie działań 8.1 i 8.2 na lata
2008-2010

Zainteresowania, wolontariat
Historia lotnictwa, modelarstwo lotnicze, fotografia przyrodnicza
Wolontariusz w Polskiej Akcji Humanitarnej
Wolontariusz w UNICEF

3

