Marcin Górski – Programista PHP
Posiadam ponad dwuletnie doświadczenie jako programista PHP.
Skupiam się na technologiach backendowych. Pracowałem głównie nad
framework'iem Symfony. Chcę pracować przy rozwojowych i ciekawych
aplikacjach internetowych, gdzie będziemy dbać o jakość kodu.
Telefon
E-mail
Data urodzenia
Miasto
Github
WWW

609 214 544
gorskimarcin96@gmail.com
07.10.1996
Krasnystaw
github.com/gorskimarcin96
mgorski.dev

Technologie i narzędzia
Dobra znajomość

backend: PHP, Symfony (1.4, 3-5), Laravel,
PHPStorm, MySQL
frontend: JavaScript, jQuery, ajax, CSS, Sass,
Bootstrap (3-4)
system kontroli wersji: Git

Znajomość

frontend: Vue
inne: Docker, Linux

Podstawy

cms: Drupal 7, Drupal 8, WordPress

Doświadczenie
10.2020 – aktualnie Venusti - Programista PHP
Tworzenie aplikacji do zmiany cen allegro. Obsługa
integracji idosell.
Laravel, MySQL, bitbucket, docker, goglobal, idosell

11.2019 – 09.2020 Contelizer - Programista PHP
Serwisowanie/tworzenie modułów w aplikacji
internetowej e-commarce do zarządzania aukcjami.
Symfony 3, MySQL, jQuery, ajax, css, bootstrap 3, api, gitlab,
allegro, baselinker, ifirma, infact

08.2018 – 10.2019 Webbit - Programista PHP
Tworzenie/serwisowanie stron oraz aplikacji
internetowych - przetwarzanie danych.
Symofny 1.4, Symofny 3, MySQL, api, bootstrap 3, bitbucket

02.2018 – 07.2018 Ftpstudio - Tworzenie stron www
Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem
CMS.
Drupal 7, Drupal 8

Wykształcenie
2019 – 2021

Politechnika Lubelska - Informatyka
Poziom wykształcenia: magister

Specjalizacja - tworzenie aplikacji internetowych

2015 – 2019

Politechnika Lubelska - Informatyka
Poziom wykształcenia: inżynier

Języki obce
Język angielski: Umożliwiający czytanie dokumentacji technicznej.

Hobby
Tworzenie aplikacji internetowych. Gra na gitarze. Jazda na rowerze.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).

