
10.2017 – 01.2021
3 lata 4 mies.

09.2015 – 06.2017
1 rok 10 mies.

07.2020 – 11.2020
5 mies.

Artur Rogowski
E-mail: kontakt@rogowskiartur.pl
Telefon: +48 507 014 994

Data urodzenia: 12.02.1998
Miejscowość: Wrocław

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. Lada dzień będę bronić się ze
swojej pracy inżynierskiej pod tytułem "Budowa systemu ekspertowego wykorzystującego narzędzia platformy CLIPS.",
który ma rozwiązywać podstawowe problemy z niepoprawnym działaniem sprzętu gospodarstwa domowego na
podstawie analizy przyczynowo - skutkowej, przy pomocy pokrewnego języka C w programie CLIPS.

Chciałbym dążyć bardziej do technicznego wykorzystania mojej wiedzy nabytej w trakcie studiów, choć nie czuję się
obcy w tworzeniu stron i SEO to wraz ze swoimi ambicjami idę na studia magisterskie z Inżynierii Systemów lub
Informatyki Technicznej.

Wykształcenie

Politechnika Wrocławska
Kierunek: informatyka przemysłowa
Specjalizacja: Inteligentne systemy przemysłowe
Poziom wykształcenia: inżynier

Dodatkowe informacje:
Studia przygotowujące do szerokiej gamy specjalizacji, w dziedzinach
informatyki, automatyki i robotyki, elektryki oraz elektroniki. Jestem po oddaniu
pracy inżynierskiej, pozostała mi obrona do uzyskania inżyniera.

Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Oławie
Specjalizacja: matematyka, fizyka, angielski
Poziom wykształcenia: średnie

Doświadczenie zawodowe

SEO Junior Specialist
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



11.2019 – 01.2020
3 mies.

07.2020

07.2020

prac dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

Junior Assistant Webmaster
KLONIECKI.COM Jelenia Góra/InoWrocław

Krótki opis stanowiska:
Pomoc zdalna w utrzymaniu strony novafashion.pl, jego utworzeniu oraz
wsparciu na telefon.

Znajomość języków

angielski: poziom średnio zaawansowany
polski: poziom ojczysty

Umiejętności

PHP (poziom średnio zaawansowany) C++ (poziom średnio zaawansowany) Matlab + Simulink
(poziom średnio zaawansowany) Cisco Packet Tracer MS Excel & Google Sheet (poziom
zaawansowany) SEO (poziom podstawowy) Zendesk WordPress (poziom średnio zaawansowany)

Agility (EAM/CMMS) firmy CPU-ZETO (poziom podstawowy) Prawo jazdy kat. B Kreatywne
myślenie

Szkolenia, kursy, certyfikaty

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.

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.



Zainteresowania

Przede wszystkim warto tutaj wspomnieć, że jestem zafascynowany światem fantasy oraz sci-fi. Ma to
odzwierciedlenie w otoczeniu którym się poruszam, nigdy nie brakowało mi wyobraźni, dlatego jestem
zapalonym graczem (a czasem nawet Game Master'em) w grach fabularnych. Uwielbiam poruszać się
po świecie D&D, Wolsunga, Neuroshimy oraz autorskich światów.

Nie mogłoby zabraknąć również mojego oczka w głowie jakimi są gry planszowe, które rozwijają
strategiczne myślenie, wyobraźnię i analityczne myślenie. Ostatnimi czasy zasięgnąłem takich tytułów
jak Terraformacja Marsa, Na skrzydłach lub Talisman.

Jeżdżę również świetnie na łyżwach i nartach, a w te słoneczne i śnieżne dni podróżuje po górach.

Linki

Wprowadzenie systemu ticketowego z obsługą zleceń; pozycjonowanie strony; rozwój strony.
wezwijfachowca.pl

Przebudowanie, optymalizacja strony; wypozycjonowanie strony na określonych regionach;
wdrożenie Google Adwords.
wuko.com.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 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).


