CIRRICULUM VITAE

Piotr Ratajczak
DOŚWIADCZENIE
10.2016 05.2017

PROGRAMISTA, WDROŻENIOWIEC
Primesoft Polska Sp. z o.o.
• tworzenie oraz implementacja systemu workﬂow (V-Desk),
• praca z bazami danych (Microsoft SQL Server),
• programowanie podstawowych funkcjonalności systemu, przy użyciu wewnętrznego frameworka, opartego na: PHP, JavaScript, JQuery,
• spotkania z klientami oraz omawianie funkcjonalności oprogramowania,
• wdrażanie systemu u klienta oraz zdalna pomoc oparta na sieciach VPN.

07.2016 11.2016

KURS PHP i JAVASCRIPT
Software Development Academy

01.2015 07.2016

P.O. KIEROWNIKA BAZY SPRZĘTU
BLEJKAN S.A.

08.2013 12.2014

11.2010 04.2012

Telefon:

+48 501-120-480

Email:

piotr.ratajczak80@gmail.com

WWW:

http://piotrratajczak.com.pl

• Wprowadzenie: HTML/CSS, algorytmy (JS), fronend vs backend, programowanie
funkcyjne vs programowanie obiektowe, zasady dobrego projektowania,
• Blok frontendowy: JavaScript, DOM, HTTP, serwery www, GIT, JQuery, procesory CSS, niezbędnik frontenda, CSS + frameworki, CMS, RWD
• Metodologie i workﬂow: extreme programming, SCRUM, Agile,
• Blok backendowy: SQL, noSQL, JavaScript, LAMP, PHP.

UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

• współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi dostawcami,
• wysyłanie zapytań ofertowych wraz z ich analizą,
• negocjacje z dostawcami oraz pozyskiwanie nowych dostawców,
• przygotowywanie zamówień wraz z kontrola terminowości dostaw,
• sporządzanie raportów i analiz związanych z procesem logistycznym,
• odpowiedzialność za bazę sprzętu w ﬁrmie, monitoring GPS pojazdów,
• przydzielanie zadań podległemu zespołowi pracowników.

PHP

SPECJALISTA DS. SERWISU
PBG OIL AND GAS SP. Z O.O. / GRUPA KAPITAŁOWA PBG S.A.

JQuery

• nadzór i współpraca z podległymi przedstawicielami konsorcjum,
• raportowanie statusu zgłoszeń gwarancyjnych,
• tworzenie zapotrzebowań zgodnie z procedurą obowiązującą w ﬁrmie.
04.2012 08.2013

DANE KONTAKTOWE

KIEROWNIK MAGAZYNU I ZAOPATRZENIA BUDOWY LNG ŚWINOUJŚCIE
ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A. / GRUPA KAPITAŁOWA PBG S.A.
• nadzorowanie działania magazynu oraz koordynacja z innymi działami,
• odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie oraz wymianę sprzętu i wyposażenia magazynu wraz z tworzeniem zapotrzebowań zgodnych z ZSZ,
• pozyskiwanie nowych dostawców wraz z negocjacjami, analizą ofert i raportowaniem terminowości dostaw,
• kontakt z partnerami konsorcjum i podległymi wykonawcami.
SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA
PBG TECHNOLOGIA / GRUPA KAPITAŁOWA PBG S.A.
• zakupy materiałów na potrzeby kontraktów, zgodnie z procedurą ZSZ,
• wysyłanie zapytań ofertowych wraz z ich analizą,
• negocjację z dostawcami oraz pozyskiwanie nowych dostawców,
• kontrola terminów dostaw oraz ocena dostawców zgodnie z procedurami ZSZ.

01.2007 12.2009

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY - HANDLOWIEC
BUDOM MARKET

07.2005 09.2005

OBSŁUGA NAZIEMNA SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH
LSG SKY CHEFS, ANCHORAGE, ALASKA, USA

06.2005 09.2005

OBSŁUGA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
ABC MOTORHOMES, ANCHORAGE, ALASKA, USA

05.2004 12.2004

OBRÓBKA ZDJĘĆ CYFROWYCH
P.P.H.U. “FOTO-VIVA”

• kompleksowa obsługa klienta detalicznego i hurtowego.

HTML/CSS
JavaScript

Bootstrap
Microsoft SQL Server
Photoshop
Illustrator
Oracle

JĘZYKI
ANGIELSKI

WYKSZTAŁCENIE
2009

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA UAM W POZNANIU
Podyplomowe Studia Reklamy i Promocji

2007

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU
MAGISTER ZARZĄDZANIA - kierunek zarządzanie i marketing
specjalność - handel i marketing

2004

WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I USŁUG W POZNANIU
LICENCJAT - handel i marketing

2001

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POZNANIU

KURSY / SZKOLENIA
Certyﬁkat Software Development Academy „PHP+JAVASCRIPT od
podstaw”: HTML i CSS, algorytmy przy użyciu Javascript, programowanie funkcyjne i obiektowe, DOM, HTTP, serwery www, Systemy kontroli
wersji - GIT, Podstawy programowania w Javascript / DOM, jQuery,
Preprocesory CSS, Bazy danych – SQL, noSQL, LAMP, CMS, Workﬂow,
metodyki wytwarzani, zarządzanie projektem, CSS – zaawansowane
elementy, Bootstrap, CSS – framworks, RWD, UX – zasady dobrego
projektowania, Javascript / PHP – zaawansowane elementy,
Świadectwo kwaliﬁkacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru dla urządzeń, instalacji i
sieci z grupy drugiej oraz trzeciej,
Świadectwo kwaliﬁkacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji dla urządzeń,
instalacji i sieci z grupy pierwszej,
Szkolenie z zakresu obsługi systemu Oracle E-Buisness Suite, zakończone
uzyskaniem stopnia PBG ZAOP Branżysta,
Certyﬁkat „Poznański Park Technologiczny 3D” w zakresie 3D skanowanie modelujące, poziom skanów, poligonów i płaszczyzn, obsługa bezdotykowego skanera laserowego PICZA LPX-250, oprogramowanie dr.
PICZA, Pixform, Rapidform,
Szkolenie w ramach projektu „Program szkoleń promujących clustering”
z zakresu komunikacji w zespole oraz pozyskania wiedzy teoretycznej w
zakresie technik sprzedaży i postępowania z klientem, jak również
nabycie praktycznych zasad profesjonalnej obsługi różnych typów
klientów

ZAINTERESOWANIA
podróże, muzyka, turntablizm, piłka nożna, snowboard, nowe technologie.

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.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

