Curriculum Vitae
Dane osobowe
Imię i Nazwisko:

Piotr Fugiel

Data urodzenia:

08 sierpień 1982

Wykształcenie
2004

Centrum Kształcenia Menadżerów
Technik informatyk w zakresie programowania komputerów.

1997-2002

Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie
Kierunki: „Elektryk ,Energo-Elektronik”
Praca dyplomowa: "Stroboskop sterowany komputerem (Turbo Pascal)"
Świadectwo dojrzałości.

Doświadczenie
od 2011-09

Interia.pl – Programista PHP/Javascript
Rozwój portali internetowych, tworzenie aplikacji Web w tym: rozwijanie strony głównej portalu
interia.pl, program TV dla teletydzien.pl, m.interia.pl, interia.tv i inne.

od 2007-04 do 2011-09

Domeny.pl - Starszy programista PHP
Opieka i rozwój flagowej strony http://domeny.pl, rozwijanie wewnętrznych aplikacji w tym:
- system zarządzania domenami
- system zarządzania serwerami wirtualnymi i DNS
- wiele innych

od 2006-01 do 2007-03

Nesego LLC - Programista PHP
Tworzenie aplikacji web i przygotowanie ich pod sprzedaż.

od 2005-01 do 2006-01

Tomnice - Administrator stron internetowych
Budowa i rozwijanie stron internetowych.

Języki
J. angielski

średnio zaawansowany

Umiejętności
Programowanie:

•
•

bardzo dobra znajomość PHP (poparta 8 letnim doświadczeniem)
wzorce projektowe i praktyczne ich zastosowanie

•

frameworki: Bardzo dobra znajomość Symfony (ORM Propel) oraz Zend Framework
(podstawy)

•

Javascript (znajomość i praktyczne zastosowanie prototype based programing, scopes,
closures)

•
•
•
•
•
Inne:

•
•

AJAX, COMET, JSON, oraz biblioteki jQuery, jQueryUI, JavascriptMVC, Backbone
Server Side JavaScript (NodeJS)
Python
Object Pascal (Delphi) oraz C
Bazy danych: PostgreSql oraz MySql
HTML, CSS

Znajomość standardów projektowych W3C, budowania użytecznych i wydajnych stron
WWW i aplikacji web

•
•
•
•

Subversion (Git – podstawy)
Phing - automatyzacja procesu wdrażania aplikacji
API płatności: Dotpay, Przelewy24, Paypal, Moneybookers, 2CO
wyrażenia regularne

Niektóre z zrealizowanych projektów można zobaczyć na stronie http://fugiel.pl/
Dodatkowe

•
•
•

swobodna praca na systemach Linux
komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
zainteresowania: web design, Internet, nowe technologie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)

