Curriculum Vitae
programista / architekt / trener

Dane osobowe:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres:
Telefon:
e-mail:
www:

Maciej Aniserowicz
22.01.1983
Białystok, Polska
[na żądanie]
maciej.aniserowicz@gmail.com
http://www.maciejaniserowicz.com

Doświadczenie:

















Bottega IT Solutions (od 2014r)
Stanowisko: trener (http://devstyle.pl/szkolenia)
Ultrico (06.2013 – 12.2015)
Stanowisko: programista
Obowiązki: od projektowania i optymalizacji baz danych przez komponenty
serwerowe po CSS i wdrożenia.
Predica Business Solutions (01.2012 – 05.2013)
Stanowisko: Dev Lead / Senior Software Developer
Obowiązki: projektowanie architektury, prowadzenie zespołu programistów
Maciej Aniserowicz (od 04.2009)
Stanowisko: właściciel, freelancer
Realizacja projektów dla klientów z Polski i zagranicy, m.in.:
 BenefitClub – http://benefitclub.pl/, portal do organizacji programów
lojalnościowych dla małych i średnich firm
 Callety – http://callety.com/, system do zarządzania callcenter
 Gospodarka magazynowa
Grupa Pracuj (06.2008 – 03.2009)
Stanowisko: programista
Obowiązki: rozwijanie aplikacji internetowych ASP.NET / SQL Server
Merlin Projects (03.2008 – 05.2008)
Stanowisko: kierownik projektów
Obowiązki: tworzenie, utrzymywanie, testowanie oprogramowania (.NET);
udzielanie konsultacji; tworzenie dokumentacji; planowanie prac projektowych
Astek Polska (10.2007 – 02.2008)
Stanowisko: analityk / programista
Obowiązki: obróbka dokumentów (XML, XSLT, XPath), tworzenie procedur
składowanych (PL-SQL)
Microsoft - portal ITCore.pl (01.2007 – 10.2007)
Stanowisko: architekt / team leader
Obowiązki: tworzenie bazowej architektury, budowa modułów referencyjnych,
organizacja pracy programistów, programowanie MOSS 2007
Polska Telefonia Cyfrowa – praktyki studenckie (08-09.2006)
Stanowisko: programista .NET (.NET, .NET CF, .NET/COM Interop)
TNT Systemy Informatyczne (07.2006 – 01.2007)
Stanowisko: programista ASP.NET.
Microsoft – współtworzenie portalu CodeGuru v3 (07-10.2005)
Stanowisko: programista

Wykształcenie:





10.2002 – 10.2007
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki,
kierunek: Informatyka, specjalność: Inżynieria Oprogramowania
Temat pracy magisterskiej: „Porównanie technologii internetowych na
przykładzie wieloprotokołowego komunikatora”
09.2005 – 06.2006
Odense University College of Engineering, Dania
(program międzynarodowej wymiany studenckiej Socrates-Erasmus)
1998 – 2002
III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Umiejętności:




technologie, m.in: .NET 1.x-4.x (C#), WinForms, ASP.NET (WebForms/MVC),
JavaScript (+jQuery), WCF, SQL, ORM (LLBLGen, NHibernate, Linq2Sql)
narzędzia, m.in: nUnit/xUnit/mbUnit/MSpec, Rhino Mocks/Moq/FakeItEasy,
Autofac /Unity, SVN/Git/Hg/TFS, R#, …
język angielski (biegle – certyfikat FC), język niemiecki (podstawowy)

Wybrane projekty (poza działalnością freelance):


SearchBuilder (11-12.2008) - aplikacja budująca wymienialny interfejs użytkownika
do odpytywania konfigurowalnego źródła danych na podstawie zewnętrznego
dostarczonego modelu, wybrane narzędzia: .NET 2.0, Sql Server, Linq2Sql, SVN
 MusicManiaX (2007) – system e-learningowy do nauki gry na instrumentach
muzycznych (projekt na konkurs ImagineCup 2007, zespół 4-osobowy)
 Kompilator (własny język -> CLR) (2007) – własny język programowania, kod
wynikowy zgodny ze specyfikacją ECMA 335 wykonywany przez CLR
 Pangea (2005) – komunikator internetowy obsługujący rozpoznanie i syntezę mowy
oraz tłumaczący przesyłane wiadomości (pl i en); kompatybilny z Gadu-Gadu (projekt
na konkurs ImagineCup 2005, zespół 4-osobowy)

Osiągnięcia / certyfikaty / obecność online:














blog techniczny (od 2008) http://devstyle.pl
podcast programistyczny http://devtalk.pl
wystąpienia na wielu konferencjach i meetupach (http://devstyle.pl/speaker)
twitter: https://twitter.com/maniserowicz
github: https://github.com/maniserowicz
artykuły w Magazynie Programista oraz na portalu geekclub.pl
organizacja konkursu programistycznego “Daj Się Poznać” (2010r i 2016 r.)
(http://dajsiepoznac.pl)
tytuł Microsoft Most Valuable Professional (Visual C#, od 2008 r.)
certyfikaty Microsoft Certified Professional (C#, od 2005 r., 70-316 & 70-536)
certyfikaty Cisco Certified Network Associate 1 i 2
stopień Praktyk .NET (konkurs Mistrz.NET III, 2007)
„eskpert” www.codeguru.pl, moderator www.devPytania.pl
polskie finały Imagine Cup 2005 i 2007 (kategoria: Projektowanie Oprogramowania)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów niezbędnych do procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z
dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

