
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). Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

O MNIE

Wolny umysł z orientacją techniczną, głównie doświadczony w 
back-endzie. Jestem na bieżąco z nowymi technologiami i szukam 
sposobów poprawy kodu. Interesuję się VR, grami i ich silnikami, 
technologiami baz danych i ruchem open source.

DOŚWIADCZENIE

Pomoc techniczna
Fundacja Culture Shock / VI 2013
- Montaż kabli sieciowych
- Lutowanie elementów na płytkach
- Ogólne wsparcie techniczne
- Montaż instalacji na miejscu docelowym

- Pisanie skryptów Groovy
- Rozbudowa aplikacji CRM

Konsultant ECM
Management Data Systems / X 2015 - XII 2015

Programista, konstruktor
ingvar.ninja/ II 2019 – aktualnie
Projekty wykonane na zlecenie firmy Galwes Technika Hybrydowa:
- Rozbudowa i zrefaktorowanie oprogramowania, pisanego w Pythonie, 
odpowiedzialnego za zbieranie i wyświetlanie danych z DMS oraz kontrolę tych 
urządzeń
- Projekt i wydruk na drukarce 3D urządzenia do wykrawania membran z PDMS-u

Projekty wykonane na zlecenie firmy Smart Care Partners:
- Przerobienie i rozbudowa aplikacji na urządzenia Android, stworzonej do obsługi testów 
eksperymentalnego urządzenia medycznego, pisanej w Javie
- Zaprojektowanie i stworzenie serwera bazy danych oraz API do niego, przy użyciu 
frameworku Ruby on Rails, do przechowywania danych pomiarowych

Full Stack Developer
Ginzamarkets, Inc. / II 2016 – VII 2019
- Opracowanie widgetów wyświetlających duże ilości danych z bazy danych PostgreSQL 
przy użyciu Ruby On Rails
- Napisanie nowych i ulepszenie istniejących niestandarowych zapytań SQL do 
pobierania i buforowania danych z PostgreSQL
- Ulepszenie i rozbudowa web crawlera napisanego w Javie

Web developer
Freelancer / 2013 – 2015
- Stworzenie stron przy użyciu HTML, CSS, JavaScript i jQuery dla:
   * Niepubliczne Szkoły Samochodowe w Warszawie (automotive technical school)
- Stworzenie stron w oparciu o CMS Wordpress:
  * Chatka Puchatka (shop with accessories for children)
  * Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Dębinkach (orphanage)
- Proste poprawki graficzne wykonane dla każdej ze stron przy użyciu Gimp’a

igor@ingvar.ninja

+48 504-854-174

Warszawa

https://ingvar.ninja/

WYKSZTAŁCENIE
2010-2011
Politechnika Warszawska - 
Wydział Samochodów i Maszyn 
Roboczych

2005-2008
1 Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 
Kamila Norwida w Wyszkowie - klasa 
matematyczna

UMIEJĘTNOŚCI

Łatwość w przyswajaniu wiedzy
Praca zespołowa
Rozwiązywanie problemów
Otwarty umysł
Przystępność
Uczynność
Kreatywność

Umiejętności miękkie:

Angielski (B2)
Języki:

Programowanie:
Python
Git
VIM
Ruby
Ruby on Rails
Java
JavaScript
jQuery
PostgreSQL
MariaDB

HOBBY

Żeglarstwo, gry fabularne, gry 
planszowe, gry komputerowe, 
majsterkowanie

Prawo jazdy kat. B
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