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Doświadczenie zawodowe

2010 - Transition Technologies S.A., stanowisko Starszy programista

• Przez okres 3 lat rola Scrum Mastera w kilku zespołach; budowa zespołu; 
rozdzielanie zadań; koordynacja prac; reagowanie na incydenty (zagrożenie 
sprintu, zmiany personalne),

• Implementacja wymagań klienta, zarówno po stronie back jak i front-endu, 
• Implementacja testów jednostkowych/integracyjnych, 
• Wdrażanie nowych technologii do projektów (np. równoległe testy interfejsu, 

continuous integration),
• W  projektach  dla  rynku  gazu  długoterminowa  –  kilka  lat  –  praca 

w wieloosobowym  zespole,  z  technologiczną  zmianą  wielu  kluczowych 
rozwiązań – bardzo dużo doświadczeń przyczynowo-skutkowych,

• Przetwarzanie znacznej ilości danych medycznych, budowa orm,
• Praca zdalna w kooperacji z zespołami w 4 lokalizacjach,
• Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy,
• Główne  technologie:  c#(webforms,  mvc),  mssql,  msbuild,  java,  postgres, 

mvn, tomcat, jenkins, git, javascript

2008 – 2010 Transition Technologies S.A., stanowisko Inżynier projektowy

• Udział w długoterminowych projektach, przede wszystkim dla rynku gazu,
• Analiza zleconych zadań pod względem wykonalności oraz wybór najlepszych 

rozwiązań technologicznych,
• Projektowanie architektury rozwiązań technologicznych
• Główne technologie: c#, mssql, javascript
• W ramach  umów o  dzieło  oraz  podwykonawstwa  współpraca  z  Transition 

Technologies S.A. trwała już od 2006 roku 

2009 – 2014 Transition Technologies S.A. (w ramach umowy serwisowej)

W  ramach  dodatkowej  umowy  serwisowej,  w  trybie  24h/7,  przyjmowanie 
zgłoszeń  d/t  problemów  technicznych  z  aplikacjami  wdrożonymi  u wielu 
klientów.  Wymagane  zdyscyplinowanie  zarządzania  wieloma  wersjami  kodów 
źródłowych,  szybka  reprodukcja  błędu  oraz jego naprawa.  Praca  pod  ciągłą 
presją dostępności telefonicznej oraz zamknięcia zgłoszenia w wyśrubowanych 
limitach czasowych.

Edukacja

2009 – 2013 Studia magisterskie, Politechnika Poznańska
Specjalność: Technologie Wytwarzania Oprogramowania
Praca mgr: System rekomendacyjny wykorzystujący techniki eksploracji danych

2005 – 2009 Studia inżynierskie, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Specjalność: technologie i zastosowania internetu
Praca inż.: System wspomagania wytwarzania oprogramowania

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 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).



Certyfikaty

2013 MCPD: Windows Developer 4

2011 MCPD: Enterprise Application Developer 3.5

2011 MCPD: ASP.NET Developer 3.5

2009 MCPD: Web Developer

MS Transcript: https://mcp.microsoft.com/Anonymous/Transcript/Validate

TranscriptId = 778597, AccessCode = BoguslawFaja

Szkolenia

2013 Zwinne Rozwijanie Oprogramowania

2011 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja w biznesie

2007 #2555 – Developing Microsoft .NET Applications or Windows (Visual C# .NET)

2007 MS-2310 – Rozwijanie aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem środowiska VS .NET

2007 2071 Querying Microsoft SQL Server 2000 with Transact-SQL

2007 2073 Programming a Microsoft SQL Server 2000 Database

2005 MS-2784 Tuning and Optimizing Queries using Microsoft SQL Server 2005

2010 – 2012 Kilkukrotny udział w konferencjach MTS

Języki

angielski – czytanie: dobry, mówienie: podstawowy, pisanie: średni

Umiejętności

Znajomość m.in. następujących rozwiązań technicznych:

ASP.NET (WebForms, MVC), C#, Python (m.in. Django), JavaScript, Java, Wzorce projektowe, 
CSS, HTML, JSON, XML, XPath, Jquery, MSSQL, Postgres, Oracle, Sqlite, VisualStudio, Eclipse, 
Git,  SVN,  CVS,  Amazon  -  Ec2  S3,  Twitter  Bootstrap,  vim,  TDD,  NUnit,  FxCop,  StyleCop, 
NDepend,  CC.Net,  Jenkins(Hudson),  TeamCity,  Jira,  Trac,  Continous  Integration,  Selenium, 
Code generation, Ubuntu, Scrum/Agile, MSBuild, Ant, Nant, Maven, less, bower, angular

• Szeroka, ogólna wiedza z wielu dziedzin informatyki (bezpieczeństwo, sieci, administracja),
• Umiejętność pracy w grupie, kierowania grupą, dystrybucją zadań,
• Umiejętność pracy pod presją czasu,
• Ukierunkowanie na wymagania klienta, 
• Otwartość na alternatywne rozwiązania,
• Szerokie, wieloaspektowe spojrzenie na problem, 
• Prawo jazdy, kat. B. 

Zainteresowania

generowanie kodu, samodoskonalenie

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 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
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