Patryk Miłowski
technik informatyk
Doświadczenie
maj 2017 - dzisiaj

NAVI-EXPRESS Kamil Barczok - Łubnice
Informatyk
Zakres obowiązków:
- tworzenie szablonu allegro
- administracja sklepem internetowym i allegro
- poprawiony layout sklepu
- migracja strony gminnej z joomla do wordpress oraz stworzenie
nowej tamplatki
- stworzenie aplikacji wyświetlania galerii dokumentów
- stworzenie projektów aplikacji internetowych
- pomoc w administracji sieci gminy
- podstawowe naprawy jednostek i podzespołów

październik 2014 - styczeń 2017

Wieluń
patryk.milowski@gmail.com

575-355-671

PLOTSERWIS Sp. J. - Opole
Serwisant sprzętu komputerowego
Zakres obowiązków:
- serwisowanie i konserwacja maszyn do druku wielkoformatowego
- serwisowanie i konserwacja ploterów tnących
- prowadzenie szkoleń stanowiskowych oraz instalacji maszyn
- przeprowadzanie prezentacji maszyn klientom
- sporządzanie dokumentacji serwisowej
- czytanie rysunków i dokumentacji technicznej
- naprawa jednostek centralnych oraz elektroniki
- reprezentowanie ﬁrmy na targach
- utrzymywanie kontaktów z klientami

marzec 2013 - kwiecień 2014

UMIEJĘTNOŚCI
Znajomość HTML i CSS
bardzo dobry
Znajomość JavaScript i jQuery
dobry
Znajomość Adobe Photoshop

artGeist Sp. z o. o. - Wrocław

bardzo dobry

Mechanik
Zakres obowiązków:
- utrzymywanie ciągłości i sprawdzanie stanu maszyn do druku
- odpowiedzialność za sprawność wszelkich maszyn
na linii produkcyjnej
- prowadzenie szkoleń stanowiskowych dla nowych pracowników
- konserwacja oraz przeglądy okresowe urządzeń
- sporządzanie dokumentacji serwisowej
- czytanie rysunków i dokumentacji technicznej
- naprawa jednostek centralnych oraz elektroniki
- kontakt z dostawcami cześci

Znajomość Corel Draw
zawansowany
Znajomośc Bootstrap i SASS
dobry
Znajomość CMS Joomla i Wordpress

październik 2012 - luty 2013

średni

artGeist Sp. z o. o. - Wrocław
Drukarz
Zakres obowiązków:
- wydruk na drukarkach wielkoformatowych Zund, Kip, Mutoh
- konserwacje codzienne maszyn
- przygotowanie plików do druku w Adobe Photoshop oraz Corel Draw
- kontrola jakości wydruku

Znajomość pakietu MS Ofﬁce
zawansowany
Znajomość Grunt , Git, Vue.js i npm
średni

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).

maj 2012 - maj 2012

Znajomość PHP, MySQL i Java

Pabisiak Studio - Wieluń

podstawowy

Praktyka zawodowa
Zakres obowiązków:
- nauka i pomoc w tworzeniu stron WWW
- podstawowa obróbka graﬁczna w Adobe Photoshop
- nauka pozycjonowania stron internetowych
- tworzenie stron za pomocą HTML, CSS oraz JavaScript
- tworzenie szablonów do CMS Joomla

Tworzenie graﬁki 3D (Sketchup)
średni
Znajomość Angular i TypeScript
podstawowy

Edukacja
JĘZYKI OBCE
wrzesień 20008 - kwiecień 2012

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu

Angielski

Uzyskanie tytułu Technika Informatyki
podstawowy

Certyﬁkaty
2013

Uprawnienia SEP do 1kV, dozór i eksploatacja

INNE
Prawo Jazdy Kat. B

Zainteresowania
programowanie aplikacji internetowych
motoryzacja (głównie tuning mechaniczny)
elektronika
sport (piłka nożna, siatkówka)

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).

czynne

