Artur Kamiński

KONTAKT

8 Elliott Road, Prince Rock
Plymouth PL4 9NH

PROFIL

• Zarządzanie projektami informatycznymi
• Zaawansowana administracja systemami Linux i Solaris
• Biegłe programowanie w Perl i shellu, efektywne tworzenie narzędzi PHP, Ruby, C/C
++ i programowanie baz danych (SQL)
• Bezpieczeństwo informatyczne w praktyce: tytuł certyfikowanego Administratora i
Inżyniera firewalla CheckPoint FW-1
• Projektant sieci komputerowych
• 14 lat doświadczenia w zawodzie administratora systemów i sieci komputerowych
• 4 lata doświadczenia jako kierownik projektów

tel.: +44-7504-653-963
e-mail: my.home.my.castle@gmail.com

DOŚWIADCZENIE
2007 listopad –
Computer Systems Administrator
Canall
Communications Ltd. Administrator systemu web publishing: bieżąca opieka nad serwerami, siecią lokalną
biura, połączeniem z Internetem, planowanie rozwoju w zakresie wzrostu obciążenia
infrastruktury oraz poszerzania funkcjonalności, integracja systemów. Administrator
serwerów WWW Apache, serwerów baz danych MySQL i programista PHP.
2007 czerwiec listopad
Toshiba Information
Systems Ltd.

Production Operator
No IT experience

2007 maj - czerwiec
Shop Assistant
Coffe Shack Maritime
No IT experience
2002 - 2006
Commercial Union
Polska (AVIVA group)

Linux/Unix Administrator
Administrator systemów Linux i Solaris odpowiedzialny za podstawowe serwisy
połączenia z Internetem: serwery WWW, DNS, bramy poczty elektronicznej, systemy
antyspamowe i filtrujące. Administrator serwerów baz danych Mysql i PostgreSQL,
programista systemów monitorujących, billingujących.

2000 - 2002
Commercial Union
Polska (AVIVA group)

Network System Administrator
Certyfikowany administrator CheckPoint Firewall-1 – współtworzenie i implementacja
polityki bezpieczeństwa, systemy antywłamaniowe i zabezpieczanie sieci (firewalle,
IDS, VPN). Administracja systemami o podwyższonej dostępności (load balancing).
Projektant sieci switchowanych i routowanych (platformy Nortel i Cisco).

1998-2000
Commercial Union
Polska (AVIVA group)

Lotus Domino Administrator
Administrator infrastruktury do pracy grupowej dla 1000 użytkowników. Administracja
serwerami i prawami dostępu. Budowanie aplikacji pracy grupowej w języku Lotus
Script. Kooperacja między oddziałami w różnych krajach i centralą w Wielkiej Brytanii.

1997-1998
Commercial Union
Polska (AVIVA group)

Windows NT Administrator
Tworzenie podstawowych serwisów szybko rozwijającej się firmy: organizowanie
współdzielenia zasobów i wiedzy.

1996-1997
Commercial Union
Polska (AVIVA group)

IT Help Desk
Rozwiązywanie codziennych problemów użytkowników komputerów.

1995-1996
AV Centrum

IT Support

UMIEJĘTNOŚCI
Computer networks

• Wdrażanie łącz internetowych...
• planowanie polityki bezpieczeństwa (formalna i „najlepsze praktyki”)
• projektowanie systemów o podwyższonej dostępności (klastry StoneBeat i Alteon)
• ... i ich infrastruktury
• systemy DNS (BIND, PowerDNS)
• systemy IDS: komercyjne (RealSecure na bazie danych MS SQL) i Open Source
(Snort na bazie PostgreSQL)
• systemy monitorowania i raportowania stanu systemów
• ograniczanie dostępu do Internetu/filtrowanie zawartości (Squid)
• Sieci lokalne i rozległe
• Trasowanie statyczne i dynamiczne (do BGP włącznie)
• Szyfrowane sieci prywatne (VPN na sprzęcie Cisco oraz OpenVPN)
• Projektowanie sieci przełączanych (VLAN na sprzęcie Nortel)

E-mail & workgroup
systems

• Poczta Internetowa
• projektowanie i wdrażanie bezpiecznej poczty korporacyjnej
• ochrona użytkowników przed spamem i atakami przez pocztę (wirusy, phishing)
• Lotus Domino
• administracja i projektowanie systemów pracy grupowej dla dużych biur (1000
użytkowników)
• projektowanie i programowanie baz Lotus Notes (LotusScript)
• przepływ dokumentów, bazy dokumentów, bazy wiedzy
• administracja serwerami faksów

Knowledge
management &
information systems

• Systemy pracy grupowej
• Lotus Notes
• Wiki – portale wiedzy i społecznościowe
• Kontrolowane komunikatory

Web technologies

• Planowanie struktury i funkcji aplikacji webowych
• Programowanie statycznych serwisów opartych na HTML i CSS
• Projektowanie i programowanie dynamicznych serwisów w językach
JavaScript/Perl/PHP/Ruby ze wsparciem w bazach danych PostgreSQL i MySQL
• Zabezpieczanie aplikacji WWW – na poziomie kodu i systemowym

Languages

• English – Written Level: Business; Spoken Level: Conversational
• Polish – Fluent – Full knowledge

EDUKACJA

• Szkoła średnia – Technikum Elektroniczne im. M. Kasprzaka w Warszawie
• Politechnika Warszawska, FTiMS, Fizyka ciała stałego (nieukończone)
• Szkoła Główna Handlowa, Techniki informacyjne (nieukończona)
Wybrane kursy:
• Windows NT – Core Technology
• Lotus Domino Administration R46
• Lotus Domino Administration R5
• Advanced routing on Cisco equipment
• Solaris Administration part II
• CheckPoint Firewall-1 Administration (certificate)
• Filtering and monitoring corporate e-mail
• MS ISA – Managing CA

DANE OSOBOWE

1989
1992
1994
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2006

• Data urodzenia: 28.12.1971
• Zainteresowania: jazda na rowerze, film, pływanie, wspinaczka skałkowa, społeczne
efekty zastosowań technologii informatycznych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami
ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.)

