Robert Łuczyński
Data urodzenia

18.09.1976

Telefon:

533 227 200

E-mail:

robert@byd.com.pl

Adres:

Długa 8
86-065 Drzewce
woj. kujawsko-pomorskie

Doświadczenie zawodowe
od 06.2011

Snell
CEO

od 09.2009

Nawar sp. z o.o.
IT Project Manager
Koordynacja projektow prototypowych, zarzadzanie infrastruktura
IT

od 04.2004

MPI.PL
konsultant d/s bezpieczeństwa IT Webmaster/Programista

od 05.2011 do 02.2012

Nicolas Games
Administrator / Konsultant IT
administracja serwerem hostingowym, serwerem plikow,
konsultacje IT

od 01.2005 do 08.2011

Frontline Studios Sp. z o.o.
IT Manager / System Administrator
Zarzadzanie infrastruktura IT, Prowadzenie projektow, Teorzenie
elementow graficznych, muzycznych

od 07.2004 do 01.2005

Frontline Studios Sp. z o.o.
Administrator systemu/IT support

od 12.2003 do 07.2004

Teleplan Polska sp zoo
Administrator systemu/IT support

od 04.2003 do 03.2004

BPI BYDGOSZCZ.COM
specjalista/administrator systemu Linux Webmaster/Programista

od 03.2002 do 04.2003

P.S.I. -net Internet Sp. z o.o.
projektant-programista
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Doświadczenie zawodowe
od 12.2000 do 12.2001

CityNet Media
grafik komputerowy - programista
tworzenie serwisow i portali internetowych

Informacje dodatkowe
Przebyte kursy:

KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI:
Znajomość systemów operacyjnych:
Linux i dystrybucje: (Debian i inne oparte na systemie UNIX),
Rodzina Microsoft Windows
Mac OS X
Administracja:
-serwerem poczty;
-serwerem www;
-serwerem FTP,
-serwerem DNS;
-serwerem plików;
-serwerem CVS, SVN
-serwerem relacyjnych baz danych
-zabezpieczenia, firewall, QOS;
-serwerem udostępniającym internet drogą radiową WIRELESS.
Znajomość aplikacji (webmaster):
-Adobe Dreamweaver;
-Adobe Photoshop, ImageReady, Indesign, Ilustrator;
-Adobe Flash, After effect
-Corel Draw, Photopaint;
-Quanta, Gimp, BlueFish (Linux);
Znajomość:
html, dhtml, js, php, asp, css, bash, perl, c;
Znajomość relacyjnych baz danych sql:
-postgresql,
-mysql,
-mssql;
Projektowanie i wykonywanie aplikacji internetowych:
-strony www, serwisy internetowe;
-portale internetowe i zaawansowane serwisy branżowe;
-komponenty do stron www;
Wdrażanie oraz obsługa rozwiązań opartych na produktach
Microsoft
- Microsoft Sharepoint Portal Server
- Microsoft Project Server
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Informacje dodatkowe
- Microsoft CRM
- Microsoft Exchange

-Członek Jury w corocznym Ogólnopolskim Turnieju Grafiki Komputerowej
GRAFKOM;
- Wykładowca z zakresu GNU/Linux (kursy LX-1 do LX-5) w Computer
System Service;
- Członek Bydgoskiego Klubu miłośników linuksa (BLUG)
numer członkowski: #0265;
- Zarejestrowany użytkownik linuksa
numer członkowski (w skali globalnej): #288335;

DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA:
-wdrożenie rozwiązań technologicznych Microsoftu opartych na MS project,
MS sharepoint, MS exchange;
-samodzielne wykonanie portalu internetowego, bydgoszcz.com
zarządzanego poprzez autorski CMS;
-wykonanie ok. 70 projektów internetowych (m. in. www.bydgoszcz.com ,
www.mpi.pl);
-utworzenie systemu CMS do zarządzania klientami hostingowymi;
- utworzenie systemu do zlecania pracy (ticket)

Hobby:

-nowoczesne rozwiązania technologiczne;
-zagadnienia administracyjne, sieciowe;
-programowanie, projektowanie;
-w wolnych chwilach lubię poczytać książki, obejrzeć dobry film
i dobrze się zabawić w gronie znajomych;

Podsumowanie zawodowe:
Kariere zawodowa informatyczna zaczalem w 2002 roku jako webmaster w bydgoskiej firmie
Citynet Media ,znanej jako opony.com. Poprzez kolejne lata oraz firmy zostalem administratorem
systemu oraz sieci, nadal wykorzystujac umiejetnosci graficzne. w 2009 roku w firmie ktorej
aktualnie pracuje rozpoczalem kariere jako Project Manager, prowadzac prace nad grami na
konsole. Moje ostatnie prace to Genelabs oraz Angry Boobs w wersji na ipad/iphone. Aktualnie
konczymy kolejny projekt ktory zostanie wydany jeszcze przed swietami. Przy w/w projektach
wspoltworzylem grafike 2D oraz muzyke i SFX.
Jestem osoba elastyczna, pracowita oraz pasjonujaca sie tym co robie na codzien w pracy
zawodowej. Jezeli masz dla mnie jakies ciekawe propozycje zawodowe zapraszam do
przejrzenia mojego CV oraz portfolio http://luczynski.eu

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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