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Dane Personalne
e-mail

LukaszSarzynski@gmail.com

tel.

883 790 932 .

Inne

Miejscowość: Jelenia Gora. Żonaty, 32 lata, prawo jazdy kategoria B. Zainteresowania: sport/wspinaczka

Edukacja
2003-2007 Politechnika Wrocławska
• Studia dzienne na wydziale PPT (Podstawowych Problemów Techniki),
• kierunek Informatyka.
• Ukończone tytułem inżyniera (z wynikiem na dyplomie: dobrym).
Nauka algorytmów i programowania obiektowego.
Zrealizowane projekty:
C++/QT Czytnik protokołu sieciowego SNMP http://snmponodrim.sourceforge.net
C++/QT Komunikator dla sieci lokalnej http://avalanche-chat.sourceforge.net [kierownik projektu]

Doświadczenie
Marzec 2016 – obecnie
Programmer Analyst. Outsoricn dla Essilor.
Wspacie IT dla 10 krajow w obszarze:
infrastruktura, utrzymanie ruchu, modyfikacje programow.

JZO S.A.
producent soczewek
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ASO Fiat Professionall
ASO IVECO

Kwiecień 2011 – luty 2016
Programista. Stworzenie programow w obszaze: CRM / ubezpieczen / komisu /
ksiegowosci / zarzadzania praca mechanikow / wlasnego programu lojalnosciowego /
magazynu / rownoczense zapytania na roznych silnikach baz.
Administracja. Zarzadzanie systemami, konfigurowanie w obszarze: serwery lin/win, bazy
danych , zewnetrzne aplikacje, rowniez backupy newralgicznych informacji.
Outsourcing. Tworzenie aplikacji lub szukanie rozwiazan dla zewnetrznych firm.
Grudzień 2010 – marzec 2011
Prace programistyczne, dalsze szczegóły podlegają ochronie jako tajemnica
przedsiębiorstwa.

Zakład Elektronicznej Techniki
Obliczeniowej w Jeleniej Gorze

2008 – 2009
Programista. System zarządzania treścią CMS Thea
Jeden z dwóch autorów / programistów do dziś dzień flagowa aplikacja firmy.

Języki obce
Angielski

Poziom średnio zaawansowany (B1/E).

Obsługa komputera
Systemy operacyjne

Linux/Slackware (doswiadczenie od 2003r),
Ms Windows serwery/koncowki (helpdesk w firmie JelCar oraz Essilor ).

Programowanie

Aktywny programista od 14 lat.
Szybka adaptacja nowych jezykow.
Doswiadczenie w Bash / awk / c / c++/ c# / php / js/jquery / aplikacje web2
Doswiadczenie w bazach danych MySql / MsSql / PgSql / Dbase / Access
Obecnie nastawiony na rozwój i nowe wyzwanie. Bogaty w doswiadczenia.
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