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CELE ZAWODOWE
Wymagająca praca na stanowisku administratora Unix lub specjalisty ds.
bezpieczeństwa komputerowego, wykorzystująca zdobyte umiejętności i
wykształcenie oraz dająca możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.

WYKSZTALCENIE
1998 -

2002

1992 - 1996

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w
Lublinie - kierunek: Informatyka
Stosowana (system zaoczny)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Warszawie : klasa o profilu z
rozszerzonym j. angielskim

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
X.2002 – III.2003

IX.1993– VI.1996

praca na stanowisku referenta ds. Informatyki w PERL
Sp. z o. o. w Warszawie, projektowanie, budowa i
administracja siecią komputerową firmy zbudowaną w
oparciu o sieciowe systemy operacyjne Linux, Novell, MS
Windows 2000 Server oraz stacje robocze
MS Windows 98/2000/XP, tworzenie autorskiego
oprogramowania wspomagającego działanie firmy.
praca na stanowisku operatora sieci komputerowej w
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Warszawie,
administracja oraz rozbudowa sieci komputerowej,
stworzenie, oraz aktualizacja stron WWW, pomoc
techniczna oraz serwisowanie sprzętu komputerowego.

UMIEJĘTONOŚCI
l

Czteroletnie doświadczenie w administracji systemami UNIX:
- poczta (sendmail, qmail, postfix, exim, qmail+MySQL),
- WWW (apache, apache-SSL, mod_php, mod_cgi),
- FTP (wu-ftpd, proftpd, bsd-ftpd, vsftpd),
- Firewall (ipfwadm, ipchains, iptables. ipfw),
- DNS (bind8, bind9),
- Sieciowe systemy plików (samba, nfs),
- Bazy danych (MySQL, PostgreSQL)

l

Znajomość systemów operacyjnych :
- GNU/Linux (administrator, certyfikat)
- FreeBSD (administrator)
- OpenBSD (administrator)
- Novell Netware 5.x (użytkownik)
- Novell Netware 3.12 (administrator)
- MS Windows 2000 Server (administrator)
- MS Windows 3.11/95/98/ME/NT/2000/XP (stacja robocza)
- MS DOS 6.22 i starsze (stacja robocza)

JĘZYKI OBCE
język angielski - bardzo dobra, zarówno w mowie jak i w piśmie,
język niemiecki - podstawowa

ZAINTERESOWANIA
- informatyka (bezpieczeństwo sieci TCP/IP, systemy UNIX)
- sport (strzelectwo sportowe)
- motoryzacja amerykańska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie
Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).

http://cv.sxx.pl

