CURRICULUM VITAE
Dane osobowe:
Imię i nazwisko: Paweł Skup
Data urodzenia: 22 marca 1971 r.
Adres: Al. Gen. A. E. Fieldorfa 9A/4, 05-200 Wołomin
Telefon kom: +48 504 760 808
E-mail: pawel.skup@wp.pl
Strona internetowa: www.programistrz.pl
Wykształcenie:
1990-1997 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego w Warszawie
Kierunek: Informatyka
Rodzaj studiów: dzienne
1986-1990 I Liceum Ogólnokształcące im. W. Nałkowskiego w Wołominie
Profil: matematyczno-fizyczny
Doświadczenie zawodowe:
20092006-2009

2001-2006

2000-2001

2000
1998-2000

1996-2000
1995-1996

Konsalnet Holding S.A. (wcześniej Konsalnet SA) –
informatyk, administrator aplikacji biurowych, helpdeskowiec
Konsalnet Konwój Sp. z .o.o. (później również Konsalnet
Ochrona Sp. z o.o.) - informatyk, helpdeskowiec, opiekun
techniczny i administrator
SoftNet & Care Sp. z o.o. (wcześniej MQM Sp. z o.o.) –
administrator sieci komputerowych i programista, prowadzenie
kawiarenki internetowej, obsługa informatyczna firm
zewnętrznych
Internet Mobile Services Sp. z o.o. – praca w dziale handlowym
związana ze sprzedażą i montażem bramek GSM; późnej praca
na stanowisku Product Managera – zajmowanie się
transmiterami (modemami) GSM – tłumaczenie dokumentacji,
tworzenie podręcznika użytkownika, projektowanie rozwiązań
elektronicznych bazujących na GSM, sprzedaż i serwis
urządzeń
Aries Computer Sp. z o. o. – pomoc przy realizacji
i prowadzeniu teleturnieju Milionerzy (TVN)
Pablo PC – prowadzenie własnej działalności gospodarczej:
składanie i sprzedaż komputerów oraz oprogramowania,
obsługa informatyczna firm, świadczenie usług internetowych
(poczta elektroniczna oraz dostęp dial-up)
"K&R Enterprises" Sp. z o.o. – współpraca przy realizacji
teleturnieju Va Banque (TVP2), obsługa informatyczna biura
"K&R Enterprises" Sp. z o.o. (prywatne studio telewizyjne) –
współpraca przy przygotowywaniu teleturnieju Va Banque –
zmontowanie komputerów, zainstalowanie oprogramowania,
okablowanie sieciowe studia telewizyjnego, pomoc przy
uruchomieniu teleturnieju

Znajomość języków obcych:
•
•

angielski – dobry
rosyjski – podstawowy

Konferencje, seminaria, szkolenia:
•
•
•
•

seminarium dotyczące architektury i bezpieczeństwa sieci
bezprzewodowych
seminarium dotyczące bezpieczeństwa sieci korporacyjnych
seminarium dotyczące realizacji i zapewnienia bezpieczeństwa
zdalnego dostępu do zasobów korporacyjnych
seminarium dotyczące wirtualizacji serwerów

Obsługa komputera:
•

•
•
•
•

systemy operacyjne bazujące na Microsoft Windows (w tym
Windows 3.1, Windows 9x, Windows Millenium, Windows NT 3.5
i 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
oraz Windows Serwer 2000, 2003 i 2008)
systemy operacyjne bazujące na Linuksie (Red Hat, Aurox,
Mandrake, Slackware, Debian, Ubuntu)
oprogramowanie biurowe Microsoft Office (Word, Excel, Outlook,
Power Point)
oprogramowanie biurowe OpenOffice i LibreOffice
oprogramowanie narzędziowe (w tym do szyfrowania,
odzyskiwania, kompresowania, tworzenia obrazów dysków oraz
kopii bezpieczeństwa)

Programowanie:
•
•
•
•
•
•
•
•

C/C++ (dla DOS, Windows oraz Linuksa) – biegle
Pascal (dla DOSa oraz Windows) – biegle
Shell (bash oraz csh dla Linuksa) – bardzo dobrze
Perl (dla Linuksa oraz Windows) – średnio
HTML + CSS – bardzo dobrze
JavaScript – biegle
PHP – biegle
SQL (MySQL, MS SQL, SQLite i PostgreSQL) – dobrze

Zainteresowania:
•
•
•
•

Programowanie
Elektronika
Literatura, muzyka, kino
Doświadczenia chemiczne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. Ust. nr 133 poz. 883.

