
 
 
 
 
 
  

Dane personalne:  

Adres zamieszkania: ul. Swobody 5, 30-012 Kraków 

Data urodzenia: 28.03.1985 r. 

Telefon: +48 210 500 650 

E-mail: marcin.badura85@poczta.pl 

Wykształcenie:  

01.10.2005 – 20.06.2011  Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki 

Kierunek: Informatyka  

Tytuł: Magister inżynier 

01.09.2000 – 04.06.2004 r.  Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie 

Tytuł: technik informatyk 

Doświadczenie zawodowe:  

04.02.2013 – trwa   Web Power Media 

Stanowisko: Junior Web Developer 

Zakres obowiązków: projektowanie stron 

internetowych, tworzenie interfejsów aplikacji, 

konfiguracja i instalacja środowiska działania 

witryny internetowej, pisanie skryptów PHP z 

wykorzystaniem wyrażeń regularnych, tworzenie 

projektów graficznych serwisów. 

12.11.2010 – 31.12.2012 r.   Freelancer 

Stanowisko: projektant stron internetowych 
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Zakres obowiązków: projektowanie stron 
internetowych na zlecenie, planowanie 
graficzne witryny internetowej, wsparcie 
techniczne klientów indywidualnych. 

16.04.2011 – 31.01.2013 r.   AlteCom Sp. z o. o. 

Stanowisko: serwisant-informatyk 

Zakres obowiązków: rozwiązywanie 
problemów technicznych klientów, naprawa 
sprzętów elektrotechnicznych, konfiguracja i 
administracja sprzętów komputerowych, 
wsparcie techniczne działu sprzedaży. 

05.09.2009 – 01.02.2011 r.   MG System Sklep Komputerowy  

Stanowisko: sprzedawca 

Zakres obowiązków: prezentowanie i sprzedaż 
produktów firmy, doradztwo, obsługa klienta, 
utrzymywanie relacji handlowych z 
kontrahentami. 

Przebyte kursy i szkolenia:  

06.2015 r.  C++ szkolenie poziom zaawansowany 

09.2013 r.  MySQL dla programistów 

01-03.2012 r.  Kurs PHP – zaawansowany 

03.2009 r.  Podstawy Programowania Obiektowego 

Znajomość języków:  

Angielski: zaawansowany w mowie i piśmie 

Niemiecki: komunikatywny w mowie i piśmie 

Włoski: komunikatywny w mowie i piśmie 

Umiejętności i cechy osobowości:  

 prawo jazdy kat. B 
 znajomość pakietu MC Office na poziomie dobrym 
 szybka nauka i samodzielność 



 wysoka kultura osobista 
 dobra organizacja pracy 
 kreatywność 
 odporność na stres 
 wysokie zdolności analityczne 

Zainteresowania:  

 piłka nożna 
 kinematografia 
 gaming 
 ochrona środowiska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór pobrano ze strony: https://www.aplikuj.pl/cv/wzory-cv/wzor-cv-dla-informatyka  

 
 
 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

 

https://www.aplikuj.pl/cv/wzory-cv/wzor-cv-dla-informatyka

