Tomasz Olszewski
 Toruń, kujawsko-pomorskie
Data urodzenia:

24.11.1987

Adres email:

tomasz.hosting@gmail.com

Numer telefonu:

48506688810

Rererencje
Certyfikowany Inżynier Zend PHP5
ExpertRating Objective-C Certificate



Doświadczenie zawodowe

Senior iOS Developer / Team Leader
itCraft
od lipca 2016 (od 1 roku i 1 miesiąca)
realizacja i wsparcie utrzymaniowe wielu aplikacji mobilnych oraz pomoc developerska przy istniejących projektach. Mentoring w 4-6 osobowym zespole
programistów iOS

właściciel / owner
App2Perfect
od czerwca 2010 (od 7 lat i 2 miesięcy)
- iOS Developer
- implementacja API na potrzeby aplikacji mobilnych

programista iOS / programista PHP
ReSpoti
maj 2015 - wrzesień 2016 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
realizacja aplikacji iOS o przeznaczeniu turystycznym oraz przygotowanie API do komunikacji z aplikacjami mobilnymi

programista iOS / programista PHP
NextIsGreat
kwiecień 2014 - maj 2015 (przez 1 rok i 2 miesiące)
prace nad społecznościową aplikacją, umożliwiającą szybkie wysyłanie krótkich wiadomości do znajomych. Pomoc przy wdrożeniu REST API

Senior iOS developer / PHP developer
Imagini Holdings Limited.
kwiecień 2013 - kwiecień 2014 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
realizacja aplikacji społecznościowej na platformę iOS mającej na celu szybki kontakt ze znajomymi, komunikację w formie czatu, dzielenie się zdjęciami i ich
ocenianiem oraz wyszukiwaniem znajomych na mapie. Pełna obługa API

programista iOS
Mobtitude
marzec 2013 - maj 2013 (przez 3 miesiące)
pomoc w realizacji aplikacji iOS typu mobilny CMS - system dedykonany dla właścicieli klubów i dyskotek. Wsparcie przy wdrożeniu API

podwykonawca / subcontractor
Grupa Spot Sp. z o. o.
luty 2012 - lipiec 2013 (przez 1 rok i 6 miesięcy)

współpraca przy realizacji jednej z pierwszych wersji aplikacji iOS dla dużej, niemieckiej marki związanej z branżą samochodową. Na uwagę zasługuje fakt, iż
aplikacja w pełni supportuje pracę w trybie offline i synchronizację danych przy przełączaniu się między trybami offline / online. Współpraca obejmowała
również mniejsze projekty mobilne

wykonanie dedykowanej aplikacji na urządzenia z systemem iOS
AlfaStar Biuro Podróży
styczeń 2012 - kwiecień 2012 (przez 4 miesiące)
realizacja aplikacji iOS dla ówczesnego lidera wśród biur podróży w Polsce. Aplikacja umożliwiała listowanie, wyszukiwanie, przeglądanie szczegółów i
rezerwacje wycieczek będących w ofercie biura

iPhone Developer Bydgoszcz
Rosmedia
kwiecień 2010 - czerwiec 2011 (przez 1 rok i 3 miesiące)
realizacja wielu aplikacji edukacyjnych dla dzieci oraz dedykowanych aplikacji dla firm zewnętrznych

właściciel / owner
Interkor
czerwiec 2009 - kwiecień 2010 (przez 11 miesięcy)
- aplikacje internetowe w oparciu o InterkorCMS (KohanaPHP)
- SEO
- hosting/zarządzanie serwerami dedykowanymi w oparciu w WHM/cPanel + DirectAdmin
- aplikacje w oparciu o Symfony Framework

udziały w spółce
Group 101 Sp. z o.o
maj 2009 - marzec 2010 (przez 11 miesięcy)
- prace wdrożeniowe produktu

właściciel
BlueActive
czerwiec 2008 - maj 2009 (przez 1 rok)
- strony internetowe
- hosting (właściciel cheap-web-host.net oraz webq.biz)
- systemy GPTR (zarządzanie)

freelancer
freelancer
czerwiec 2006 - czerwiec 2008 (przez 2 lata i 1 miesiąc)
- cheap-web-host.net (usługi hostingowe)
- globalworldmails.com (usługi mailingowe)



Edukacja

Informatyka, inżynierskie
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
październik 2006 - maj 2010 (przez 3 lata i 8 miesięcy)



Języki

Angielski
dobry



Dodatkowe informacje

Szkolenia
Zend PHP5 Certified Engineer
http://www.zend.com/en/yellow-pages/ZEND011447
ExpertRatings ObjectiveC Test Certification (iPhone SDK)

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).

