Artur Rogowski
E-mail: kontakt@rogowskiartur.pl
Telefon: +48 507 014 994
Data urodzenia: 12.02.1998
Miejscowość: Oława

Aktualnie potrafię tworzyć strony w CMS Wordpress oraz je pozycjonować. Świetnie odnajdywałem się w pracy
zespołowej nad wdrożeniem systemu ticketowego do firmy, obsługującego fachowców i klientów - tj. Zendesk.
Podczas studiów nabyłem teoretycznej wiedzy dotyczącej pracy w przemyśle informatycznym. Jestem w trakcie
pisania pracy inżynierskiej "Budowa systemu ekspertowego wykorzystującego narzędzia platformy CLIPS.", który
ma rozwiązywać podstawowe problemy z niepoprawnym działaniem sprzętu gospodarstwa domowego na
podstawie analizy, przy pomocy pokrewnego języka C w programie CLIPS.

Wykształcenie
10.2017 – obecnie
2 lata 11 mies.

09.2015 – 06.2017
3 lata

Politechnika Wrocławska
Kierunek: informatyka przemysłowa
Specjalizacja: Inteligentne systemy przemysłowe
Poziom wykształcenia: inżynier
Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Oławie
Specjalizacja: matematyka, fizyka, angielski
Poziom wykształcenia: średnie

Doświadczenie zawodowe
06.2020 – obecnie
3 mies.

Informatyk
wezwijfachowca.pl

Jelenia Góra

Krótki opis stanowiska:
Utrzymanie i pozycjonowanie (SEO) stron firmy, etapowe wdrażanie systemu
ticketowego (projekt dwuosobowy mający na celu wdrożenie przebudowanego
CRM obsługujący zlecenia klientów), pełne wdrożenie GSuite do firmy,
zarządzanie siecią i serwerami, doświadczenie z Adwords, tworzenie stron
opartych o wordpress, projektowanie i tworzenie workflow dla zespołu, udział w
szkoleniach wewnętrznych firmy (tj. Zendesk, GSuite, Adwords), raportowanie
prac dziennych, tygodniowych i miesięcznych.
11.2019 – 01.2020

Pomocnik informatyka
KLONIECKI.COM (zdalnie)
Krótki opis stanowiska:
Pomoc zdalna w utrzymaniu strony novafashion.pl, jego utworzeniu oraz
wsparciu na telefon.

07.2019 – 10.2019
3 mies.

Pracownik biurowy Excel
The Lorenz Bahlsen Snack-World

Stanowice

Krótki opis stanowiska:
Pomoc w utrzymaniu zawartości programu Excel, tabele przestawne, makra i
funkcje.

Znajomość języków
angielski: poziom średni
polski: poziom ojczysty

Umiejętności
Sprawność manualna
zaawansowany

Prawo jazdy kat. B

Łatwość w nawiązywaniu kontaktów

znajomość makr i tabel przestawnych)

C (Podstawowy)

MS Excel (poziom

C++ (Podstawowy)

HTML

PHP CSS Matlab Cisco Packet Tracer Agility Simulink SEO Zendesk GSuite WordPress
Shoper

Szkolenia, kursy, certyfikaty
07.2020

Zendesk
Organizator: flyonthecloud
Dodatkowe informacje:
Otrzymaliśmy kilkugodzinne kursy oraz wsparcie techniczne z funkcjonowania
Zendesk'a z dodatkowymi pakietami, na podstawie których musieliśmy wdrożyć
CRM do firmy.

07.2020

GSuite
Organizator: flyonthecloud
Dodatkowe informacje:
Poprzez otrzymany instruktaż nasz zespół musiał wprowadzić w krótkim czasie
oprogramowanie zastępującego dotychczasowego Gmail'a firmy oraz
przeprowadzić migrację danych na nową platformę. Dodatkowo przeorganizować
system działania dla działu księgowości oraz wykonać pełną migrację z OneDrive
wraz z Backup'em.

Aktywność dodatkowa
02.2018 – 10.2018

Stowarzyszenie Klub Koloseum

Politechnika Wrocławska

Wolontariat 14. Dni Fantastyki

Zamek w Leśnicy, Wrocław

9 mies.

05.2018 – 05.2018
1 mies.

Zainteresowania
gry RPG, literatura fantasy, gry planszowe, góry

Linki
rogowskiartur.pl
wezwijfachowca.pl
wprowadzenie systemu ticketowego z obsługą zleceń; pozycjonowanie strony; rozwój strony.
pasjainformatyki.pl
strona aktualnie nie jest opublikowana, trwają nad nią prace.
wuko.com.pl
przebudowanie, optymalizacja strony; wypozycjonowanie strony w określonych regionach;
wdrożenie Google Adwords.
rogowskiagd.pl
wizytówka serwisu AGD we Wrocławiu

Zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych
dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko
wskazane w ogłoszeniu o pracę.
Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim
zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

