KAROL POPEK
Warszawa

+48 724 825 840

karol.popek@wp.pl

www.weryfikcja.com

CEL ZAWODOWY
Człowiek z pasją do programowania. Kreatywny, pracowity i chętny do podejmowania

wyzwań. Pragnie pogłębiać znajomość zagadnień i poszerzać zawodowe kompetencje
w obszarze IT. Poszukuje pracy jako junior front end developer.

WYKSZTAŁCENIE
2014 – nadal

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Wydział Pedagogiki, kierunek: Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

DOŚWIADCZENIE
04.2017 – nadal

weryfikcja.com
Tworzenie własnej strony, portfolio.




budowa strony od podstaw
nadzorowanie spraw zw. z IT

KURSY I SZKOLENIA
03.2017 – nadal
01.2017 – 03.2017

JavaScript, jQuery, AngularJS, Codecademy.com (kursy on-line)
Bootcamp Front-End, Kodilla
tematyka: HTML5, CSS 3, Javascript, Ajax, Sass, Bootstrap, RWD.

10.2016 – 11.2016

Programowanie aplikacji z wykorzystaniem C++, Sebastian Kot, Fundacja UMCS

tematyka: wprowadzenie do programowania w C++, programowanie obiektowe w C++, projektowanie aplikacji.

10.2016 – 11.2016

Obiektowy C++, Mirosław Zelent, Pasja Informatyki
tematyka: projektowanie obiektowe w języku C++, tworzenie prostych gier i programów.

09.2016 – 10.2016

Programowanie w C++, Mirosław Zelent, Pasja Informatyki
tematyka: składnia języka, nauka na konkretnych przykładach, programowanie proceduralne.

08.2016 – 09.2016

Kursy: HTML, CSS, Javascript, Mirosław Zelent, Pasja Informatyki
tematyka: tworzenie zawartości stron internetowych, wygląd strony www, kaskadowe arkusze stylów.

UMIEJĘTNOŚCI IT
poziom bardzo dobry

poziom dobry

poziom praktyczny

poziom podstawowy

 HTML 5
 CSS 3

 Javascript
 Bootstrap
 C++

 jQuery
 Sass
 Github

 AJAX
 AngularJS
 Grunt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie 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, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

JĘZYK OBCY
 język angielski - poziom dobry

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI
 prawo jazdy kat. B
 pisanie dłuższych i krótszych form literackich

ZAINTERESOWANIA





nowe technologie
literatura ( od fantastyki po literackie klasyki )
rozwój osobisty ( NLP, psychologia, coaching )
pisanie książek, wierszy i opowiadań ( m.in. napisałem trzy książki, kilka opowiadań )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie 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, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

