
Curriculum Vitae 
 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

DATA URODZENIA: 

 

ADRES ZAMELDOWANIA: 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

 

 

E-MAIL: 

 

TELEFON KONTAKTOWY: 

Arkadiusz Jankowski 

 

16.12.1991r. 

 

ul. Nowoogrodowa 3B/17 

62 – 310 Pyzdry 

 

ul. Piątkowska 94 /3a 

60-649 Poznań 

 

arkadiusz.jankowski@wp.pl 

 

693 507 631 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

 

2014 r.  – 2015r. 

 

 

2010r. – 2014r. 

 

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, studia magisterskie, 

kierunek Informatyka i Agroinżynieria, studia ukończone z wyróżnieniem, 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, studia inżynierskie, 

kierunek Informatyka i Agroinżynieria. 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 

07.10.2015r. – 31.12.2015r. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2009r. – obecnie 

 

 

2010r. – 2015r. 

 

04.06.2014r.- 28.08.2014r. 

 

15.07.2013r. – 12.08.2013r. 

 

 

 

Zakłady Drobiarskie Koziegłowy Sp. z o.o., stanowisko: Informatyk,  

Zakres obowiązków:  

 analiza danych bazodanowych, 

 rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem, 

 naprawa sprzętu komputerowego, 

 kalibracja i naprawa urządzeń ważących i etykietujących,  

 konserwacja sprzętu drukującego, 

 przygotowywanie dokumentacji księgowej typu PZ i RW, itp. 

 obsługa systemu Impuls. 

 

 

Udzielanie korepetycji z zakresu przedmiotów ścisłych - matematyki, chemii 

oraz informatyki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

 

Pełnienie funkcji starosty kierunku Informatyka i Agroinżynieria, 

 

Solid Security sp. z o.o. Poznań, stanowisko: pracownik ochrony osób i mienia, 

 

Gospodarstwo sadownicze Juliusza Kryszaka Pyzdry ul. Farna 9, stanowisko: 

praktyka w administracji biurowej. 

 



JĘZYKI OBCE: 

 

Angielski – średniozaawansowany (w mowie i piśmie), 

Francuski – podstawowy (w mowie). 

 

KWALIFIKACJE: 

 

3.06.2014r.                                           Warsztat: Business Analysis – wczesne fazy projektu IT,  

                                                              Organizator: firma Capgemini Polska Sp. z o.o., 

                                                              Czas trwania warsztatu: 4,5h,   

                                                              Zakończony uzyskaniem dyplomu. 

 

UMIEJĘTNOŚCI: 

 

 dobra znajomość pakietu MS Office, 

 umiejętność programowania w języku C# (Visual Studio), technologii .NET, 

 umiejętność projektowania aplikacji na Windows Phone, 

 znajomość języka SQL oraz relacyjnych baz danych MS SQL, 

 znajomość technologii CSS, 

 znajomość: HTML, 

 umiejętność projektowania systemów informatycznych w notacji UML. 

 

INNE UMIEJĘTNOŚCI: 

 

 znajomość zagadnień związanych z testowaniem aplikacji, 

 prawo jazdy kat. B (od 2011r.), 

 ważne badania sanitarno-epidemiologiczne, 

 łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w grupie. 

 

ZAINTERESOWANIA: 

 

  informatyka, podróże, gotowanie, akwarystyka. 

 

 

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 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 zm.). 

 


