Michał Myśliński
Full Stack PHP Developer
Miasto: Warszawa-Bielany
Wiek: 38 lat
Email: michal@taipa.pl
Portfolio: http://firma.taipa.pl/pl/portfolio
Tel: 505 55 70 90

Podsumowanie zawodowe
Jestem programistą PHP. Pracuje głównie na frameworku CodeIgniter. Umiem
budować w szybkim czasie zaawansowane aplikacje internetowe. Znam się dobrze
zarówno na front-endzie jak i back-endie. Potrafię przeprowadzić projekt od początku
do końca. Od określenia celów biznesowych, funkcjonalności projektu i implementacji
poprzez wdrożenie i utrzymanie. Od wielu lat mając działalność gospodarczą kieruje i
wdrażam portale internetowe.

Doświadczenie
Działalność gospodarcza
Lut 2010 – do teraz

Tworzenie portali internetowych, prowadzenie kampanii AdWords. Od 6 lat
współpracuje z firmą Czwarta Fala Sp. z z. o. z początku jako młodszy programista
teraz jako kierownik projektów i główny programista. Wykonałem wiele portali dla
różnych organizacji. Większość wykonywałem sam w całości inne z pomocą innych
programistów.

Programista Front-End

PROTOSS Sp. z o.o. / Cze 2008 - Lip 2009
Firma dostarcza specjalistyczne oprogramowanie dla biur nieruchomości. W
firmie Protoss byłem odpowiedzialny za kodowanie grafiki (HTML i CSS).

Administrator Sieci

SĄD REJONOWY dla WARSZAWY MOKOTOWA / 2005-2006
Pracując w Sądzie Rejonowym wyrobiłem certyfikat dostępu do informacji
niejawnych. W pracy zajmowałem się typowymi pracami helpDesk, pisaniem zapytań
SQL, kopiami zapasowymi.

Web Master

Biuro Obroty Nieruchomościami KORAB / 2005 - do teraz
Pracę wykonuję do dziś. Zajmuję się aktualizowaniem serwisu, kampaniami
AdWords, a także sprawami IT.

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).

Umiejętności
CodeIgniter PHP5 i MySQL
Poziom: Zaawansowany [6 lat]
W moich projektach wykorzystuje najczęściej framework CodeIgniter. Numer 3 w
światowych rankingach a w pierwszej trójce od 2006. Dla mnie nr 1 pod względem
prostoty. Z wykorzystaniem paru innych modułów potrafię szybko tworzyć projekty.

jQuery i JavaScript
Poziom: Zaawansowany [6 lata]
Prowadziłem przez 2 lata blog o skryptach jQuery. Blog nadal istnieje taipa.pl.

HTML5,CSS3, UIKit
Poziom: Zaawansowany [8 lat]
W kodowaniu stron z PSD na HTML osiągnąłem poziom zaawansowany dzięki dużemu
doświadczeniu. W projektach nie używam Bootstrap tylko UiKit.

AngularJS
Poziom: Podstawowy [0,5 rok]
Znam AngularJS i umiem tworzyć w nim projekty wykorzystując jako back-end
CodeIgniter. Używam pierwszych wersji Angular które nie wymagają używania
Node.js.

INNE DOBRZE ZNANE UMIEJĘTNOŚCI

GIT, WordPress, PayU API, Photoshop, SEO, AdWords, Mac OS,
Montaż Video, UML.

Edukacja
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Informatyczne Technologie Zarządzania / 2009 - 2011
Uzyskanie stopnia naukowego: Magister Informatyki. Praca dyplomowa– „Modelowanie
usług i aplikacji internetowych w środowisku nowoczesnych metod wytwarzania”.

Zarządzanie Zasobami Informacyjnymi / 2001 - 2004
Uzyskanie stopnia naukowego: Inżynier Informatyk. Praca dyplomowa– „Analiza i
wykonanie projektu aplikacji do nauki konfiguracji routerów”.

Dodatkowe informacje
Prawo jazdy kategorii B, Własny samochód, Działalność gospodarcza

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).

