Bartosz Siejka
ur. 23.05.1991 w Łodzi
Stan cywilny:
Adres zamieszkania:

żonaty
ul. Sporna 79a m 8, 91-708 Łódź

Kontakt:

tel. 696 532 510, bartosz.siejka@o2.pl

WYKSZTAŁCENIE
2014 - 2015
2010 - 2014

Politechnika Łódzka, kierunek Informatyka, stacjonarne II st.
Politechnika Łódzka, kierunek Mechatronika, stacjonarne I st.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
08.2015
07.2014
11.2014
06.2014

- 07.2015
- 03.2015
- 10.2014

ROSSMANN SDP - Technik Utrzymania Ruchu
ROSSMANN SDP - Pomocnik Technika Utrzymania Ruchu
Lakion - PHP developer
MedGo - Web developer

UMIEJĘTNOŚCI

JĘZYKI

Obsługa i konserwacja układnic - uprawnienia UDT
Obsługa podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych i wózków
podnoszących - uprawnienia UDT
Podstawy programowania sterowników PLC S7
Umiejętność diagnozowania i naprawy urządzeń automatyki
przemysłowej
Programowanie – znajomość technologii webowych - PHP + Symfony,
JS + JQuery, HTML, CSS + Bootstrap, Git - podstawy
Pierwsza pomoc – kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w
PCK z dyplomem ukończenia

j. angielski – poziom średniozaawansowany

DODATKOWE INFORMACJE
2020

2017
2017
2016
2016
2015
2015
2009

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym
napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz
wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem - UDT II
WJO
Obsługa podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych - UDT I P
Uczestnictwo w szkoleniu “Diagnostyka sterowników logicznych S7
300/400
Konserwacja urządzeń transportu bliskiego - UDT U
Szkolenia podstawowy i zaawansowany S7
Obsługa urządzeń transportu bliskiego - UDT I U
Uprawnienia SEP do 1kV - aktualne
Prawo jazdy kat. B

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)

PROJEKTY
2015 -

2015 2016 - 2019

2020 -

Stworzenie i ciągły rozwój wewnętrznej aplikacji firmy zajmującej się sprzedażą i
transportem pojazdów. Na bezie gotowego, nieresponsywnego szablonu, z
wykorzystaniem bootstrapa, został zrobiony szablon responsywny. Projekt
wykorzystuje PHP + Symfony, HTML, CSS + Bootstrap, JS + JQuery.
Kilka projektów stron - wizytówek, dostępne na https://bsiejka.com
Platforma ułatwiająca kontakt na rynku usług Pomocny Sąsiad. Portal z
ogłoszeniami poszukujących specjalistów oraz specjalistów. Obecnie projekt
zawieszony. Snapshot:
https://web.archive.org/web/20180831123357/https://pomocnysasiad.pl/
Aplikacja ułatwiająca zespołom muzycznym granie - wyświetla odpowiednie
akordy, nuty, odpala programowy metronom w zależności od roli użytkownika.
Kod typu OpenSource dostępny na https://github.com/BartoszSiejka/gramy.to
Projekt wykorzystuje PHP + Symfony, HTML, CSS + Bootstrap, JS + JQuery.
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