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Urodziłem się 01.07.1998 we Wrocławiu. Już od gimnazjum moją największa pasją były
matematyka i informatyka. W liceum rozpocząłem swoją przygodę z programowaniem.
Staram się rozwijać i dążę do bycia wszechstronnym i ambitnym specjalistą. Studiuję
informatykę na Politechnice Wrocławskiej. Jestem również aktywnym przedsiębiorcą na
rynku IT. Prowadzę firmy zajmujące się organizacją szkoleń informatycznych oraz
tworzeniem stron internetowych. Chciałbym jednak zrealizować swoją największą pasję i
zacząć pracę jako software developer.

Doświadczenie

Web Developer/Freelancer w MSliwka.pl – 09.2018 - obecnie
Wykonywanie stron internetowych dla firm oraz osób prywatnych. Zrealizowane
kilkadziesiąt zleceń na strony, sklepy oraz serwisy internetowe.
CEO w Time4IT.pl – 07.2018 - obecnie
Prowadzenie działalności gospodarczej. Organizacja kursów programowania z cyklu
“Zostań programistą Java” oraz “Tworzenie stron internetowych”. Zatrudnianie trenerów,
prowadzenie kampanii reklamowych szkoleń, budowanie marki firmy, obsługa social
mediów, nawiązywanie współpracy z innymi firmami - HR, marketing, AIP.

Wykształcenie

IX Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu – 2014-2017
Klasa matematyczno-informatyczna
Politechnika Wrocławska - 10.2017 - …
Studia inżynierskie - Informatyka na wydziale elektroniki
(przewidywany termin ukończenia studiów - 02.2021)

Umiejętności

- Programowanie w języku Java
Java EE, Hibernate, JPA, Spring, Maven, JavaFX, Swing, JUnit/Mockito, FitNesse

- Programowanie w języku C#
.NET Core, Windows Forms, WebApi, xUnit, Entity Framework, MVC

- Tworzenie stron internetowych
technologie: HTML, CSS, Wordpress, WooCommerce, podstawy JavaScript oraz PHP

- Praca z systemem kontroli wersji GIT
- Posługiwanie się pakietem biurowym oraz programami do obsługi multimediów
Microsoft Oﬃce, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Sony Vegas, Final Cut

- Praca na systemach operacyjnych macOS/Windows/Linux
Portfolio programistyczne dostępne na GitHubie github.com/mateusz-sliwka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę do której przesłałem aplikację w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie
stanowisko.

Kursy

Kurs programista JAVA w firmie szkoleniowej ALX w Warszawie (msliwka.pl/alx)
certyfikat ukończenia kursu na poziomie Junior Java Developer

Cisco CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks (msliwka.pl/cisco)
uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu dotyczącego sieci komputerowych

Języki obce

Język angielski - poziom zaawansowany (C1)
Język niemiecki - poziom średniozaawansowany (B1)

Zainteresowania

Zarządzanie projektami informatycznymi, elektronika, siatkówka,
amerykańska motoryzacja, podróże

Zeskanuj kod aby przejść do mojej strony internetowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę do której przesłałem aplikację w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie
stanowisko.

