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  DOŚWIADCZENIE

2014.01 - nadal

Predica Business Solutions

Dev Lead / Senior Software Developer

projektowanie architektury, prowadzenie zespołu programistów, rozwijanie 
aplikacji internetowych ASP.NET / SQL Server, tworzenie, utrzymywanie, 
testowanie oprogramowania (.NET); udzielanie konsultacji; tworzenie 
dokumentacji; planowanie prac projektowych.

2009.12 - 2013.12

Greenpeace Polska

Specjalista ds. Wizerunku i Mediów

budowanie trwałego i szerokiego poparcia społecznego dla działań 
Greenpeace w Polsce i na świecie, przygotowanie i realizacja projektów 
związanych z wizerunkiem i komunikacją - zarówno samodzielnie, jak i w 
zespole, tworzenie materiałów dla mediów, onitoring mediów.

2007.11 - 2009.10

Wirtualna Polska

Dyrektor Artystyczny

twórcza realizacja strategii reklamowej portalu wp.pl, odpowiedzialność za 
kształt i poziom artystyczny kampanii reklamowych, kreowanie wizualnej 
strony kampanii, kierowanie projektami w zakresie kreacji artystycznej 
począwszy od ogólnej koncepcji poprzez proces realizacji, aż po efekt 
końcowy.

2005.08 - 2007.09

Ikea Sweden

Projektant

projektowanie wnętrz i obsługa klienta- wykonywanie projektów 
komputerowych w programie IntelCad- CadKitchen, doradztwo w zakresie 
wzornictwa i kolorystyki mebli i wnętrz, wykonywanie projektów 
komputerowych w programie Planit Fusion.

2004.12 - 2005.07

PW Rzeczpospolita S.A.

Dziennikarz

pisanie i redagowanie reportaży, informacji, publicystyki i porad. 
Przygotowanie pisma do wydania (planowanie i redagowanie numeru, dobór
okładki, współpraca z grafikami, adiustacja, sprawdzanie ozalidu). Opieka 
nad zespołem współpracowników i stażystów. Udział w promocji pisma i 
akcjach marketingowych.

2003.01 - 2004.12

Warszawska Akademia Filmowa

Wykładowca



W roku 2003 na zlecenie producenta telewizyjnego szkoliłem grupę młodych
scenarzystów. Wynikiem tej pracy był pakiet serialu młodzieżowego ze 
scenariuszami do trzydzistu odcinków. Nie był to mój debiut w roli 
nauczyciela, lecz wtedy po raz pierwszy połączyłem znajomość metodyki 
nauczania z chęcią przekazywania wiedzy z zakresu scenariopisarstwa.

  EDUKACJA

2004.10 - 2008.06

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

Informatyki i Matematyki Komputerowej doktor

2002.10 - 2004.04

PWSFTviT w Łodzi

Organizacja Produkcji Filmowej studia podyplomowe

1997.10 - 2002.05

Politechnika Łódzka

Informatyka magister inżynier

1993.09 - 1997.09

4 Liceum Ogólnokształcące im.Tadeusza Kościuszki w 
łodzi

matematyczno-fizyczny średnie

  JĘZYKI

włoski

średni

niemiecki

średnio-zaawansowany

angielski

zaawansowany

polski

ojczysty

  UMIEJĘTNOŚCI

Bardzo dobra samoorganizacja, łatwość nawiązywania znajomości i kompetencje 
zawodowe.

● -umiejętność dostosowania się do zmian,
● -umiejętność współdziałania w zespole,
● -zdolności interpersonalne 



● -umiejętność rozwiązywania problemów,
● -przejawianie inicjatywy i zaangażowania,
● -etyka pracy
● -samodzielność w działaniu

  KURSY I SZKOLENIA

2003.01

Certyfikat Cisco CCNA, CCNP

SWSPIZ w Łodzi

2004.03

Cisco Network Security 1 i 2

SWSPIZ w Łodzi

2005.04

Microsoft: MCP, MCDST

MICROSOFT Warszawa

2006.08

Certyfikowany Instruktor Cisco CCAI

SWSPIZ w Łodzi

2007.05

Certyfikowany Instruktor Microsoft MCT

MICROSOFT Warszawa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


