
Dzień dobry, 
 

Obecnie poświęciłem się własnej działalności, którą prowadzę już od 2000r. Na początku jej istnienia 
zajmowałem się sieciami WAN, LAN, WiFi, sprzętem komputerowym, konfiguracją i składaniem komputerów.  
Od ponad 20 lat skupiłem się na aplikacjach i programach webowych, stronach, serwisach, portalach 
internetowych, e-commerce. Posiadam i administruje 10-ma serwerami na Linuxie (Debian, Ubuntu, CentOS, 
Red Hat). Programuję w takich jezykach jak PHP, SQL, FIREBIRD, MySQL, PostgreSQL, C#, ASP .Net, Smarty, XML, 
XSL, XPATH, JavaScript, XHTML, HTML, CSS, JAVA. Korzystam z takich frameworków jak ZEND, Symfony, Yii, 
TYPO3, Joomla, WordPress, Magento, PrestaShop, jQuery/UI, Kendo, Ext JS, LESS, Sass, Foundation. Bardzo 
często też rozwijam i modernizuje już istniejące frameworki, napisane indywidualnie pod klienta. 
 Do połowy 2019r. pracowałem online na stanowisku "PHP Developer / TYPO3 Integrator" w firmie 
kreuzwerker GmbH. Projektowałem i wdrażałem aplikacje, mikroserwisy. Tworzyłem i rozbudowywałem 
elementy systemu e-commerce na statkach pasażerskich. Odpowiedzialny byłem za pracę od strony frontendu jak 
i backendu. 
 Do końca 2016r. pracowałem na stanowisku "PHP Developer / TYPO3 Integrator" w firmie lufed IT 
GmbH. Projektowałem i wdrażałem całe systemy e-commerce, webowe, aplikacje internetowe, serwisy. 
Korzystałem z takich frameworków jak TYPO3, Magento, PrestaShop. Odpowiedzialny byłem za pracę od strony 
frontendu jak i backendu. 
 Do końca maja 2012r. pracowałem na stanowisku "Kierownik zespołu/Programista" w firmie 
MediaVerse, przez rok rekrutowałem zespól programistów, kontrolowałem wykonane przez nich prace, 
kierowałem rozwojem projektów. Tworzyłem specyfikacje techniczną. Programowałem w takich jeżykach jak PHP 
5.3, SQL, MySQL 5.1, Smarty 3.1, HTML 5, CSS 2/3, jQuery/UI. 
 Do końca sierpnia 2011r. pracowałem na stanowisku "Menedżer Produktu/Starszy Programista" w firmie 
COMES prawie cztery lata. Zajmowałem się tam na co dzień takimi językami programowania jak PHP, XML, SQL, 
FIREBIRD, MySQL, Smarty, XHTML, HTML, CSS, jQuery/UI, JavaScript. Zarządzam czasem pracy dwóch 
programistów, grafika oraz pozycjonera. Nadzorowałem, planowałem oraz tworzyłem programy lojalnościowe i 
promocyjne na potrzeby firmy. Tworzyłem banery na potrzeby stron firmowych, kampanii reklamowych. 
 Do końca września 2007r. pracowałem na stanowisku "Programista aplikacji webowych" w firmie ANIXE 
ponad 2 lata programując w powyższych językach,  a dodatkowo w C#, ASP .Net, XSL, XPATH.  Zajmowałem się 
tam projektowaniem stron internetowych dla firm turystycznych. Budowaniem autorskiego engine'u firmy do 
rezerwacji biletów on-line oraz dostosowywanie go do potrzeb klientów. 
 W 2012r. obroniłem tytuł magistra inżyniera na Uniwersytecie Ekonomicznym o profilu Informatyka i 
Ekonometria, pisząc prace z projektowania i wdrożenia systemów e-commerce dla szkolnictwa. 
 W 2006r. obroniłem tytuł inżyniera, pisząc prace z projektowania i wdrożenia wirtualnego dysku on-line 
w PHP, MySQL z dodatkami Javy, JavaScript.   
 W 2001r. ukończyłem studium informatyczne tytułem technik informatyki pisząc pracę dyplomową. 
Napisałem program dla szkoły "Dziennik lekcyjny" w języku C++.  

 

--  
Pozdrawiam, 
    Marcin Lis 


