Jan Szoja
Data urodzenia

14.06.1981

E-mail:

jszoja@gmail.com

Doświadczenie zawodowe
od 09.2007

Essentialskillz
PHP Senior Developer
- projektowanie i tworzenie LMS(Learnin Management System ) cały cykl projektu wraz z relacyjnymi bazami danych(główny
programista)
- utrzymanie i rozszerzanie LMS, np integracja AICC z
Rolls-Royce
- projekt i implementacja dodatkowych modułów jak: sklep
internetowy zintegrowany z płatnościami PayPal, moduł
tworzenia kursów w standardzie SCORM/AICC(HTML/Flash), czy
moduł zarządzania nieobecnościami pracowników wraz z
raportami
- używane technologie i frameworki: PHP5 ( CakePHP ),
Javascript ( Ext), Ajax (Prototype ), CSS1/2

od 10.2005 do 08.2007

Mobiltek SA
Inżynier programista
- projektowanie i implementowanie aplikacji internetowych:
PHP(OOP + Smarty), JavaScript, Ajax, (X)HTML, CSS
- administracja systemem zarządzania usługami SMS
- projektowanie i implementacja usług SMS
- pomoc techniczna

Wykształcenie
od 10.2000 do 09.2005

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie
Geoinformatyka
magisterskie

Informacje dodatkowe
Przebyte kursy:

- Certyfikowany Inżynier Zend - PHP 5 ( Zend Certified Engineer )
- podstawy programowania w języku Java
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Informacje dodatkowe
Języki:

- angielski (płynny)
- niemiecki (podstawowy)

Hobby:

- fotografia
- gra na gitarze
- film

Podsumowanie zawodowe:
Specjalizuje się w projektowaniu i implementacji aplikacji internetowych z użyciem języka PHP.
Projekty opieram na najlepszych wzorcach, które uwzględniają model
MVC(model-view-controller) oraz programowanie obiektowe.
W czasie swojej wieloletniej pracy nauczyłem się pisać solidny kod z zastosowaniem komentarzy
w standardzie JavaDoc, co czyni moje aplikacje czytelnymi dla kolegów z zespołu i pozwala na
swobodne rozszerzanie projektu o nowe wymagania. Obecnie wykorzystuję b. popularny
framework CakePHP, który polecam.
Potrafię pracować indywidualnie jak również w zespole. Lubie projekty, w których mogę wykazać
się swoją kreatywnością.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
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