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Paweł R. Chrobak
Wykształcenie

2005 - 2006

Kurs Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli (DODN Legnica)

1998 - 2004

Uniwersytet Zielonogórski (dawna Politechnika Zielonogórska)
Wydział: Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
Kierunek: Informatyka, specjalność: Inżynieria komputerowa.

1993 - 1998

I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

Umiejętności

Informatyka

Elektronika

* Bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego: Pakiety MS Office oraz OpenOffice
* Rodzina systemów MS Windows (9x, 2000, XP) , NOVELL NetWare.
* Podstawy Microsoft Visual C++ (MFC,API), VB, VisualDSP, SQL, Python.
* Tworzenie i obsługa stron internetowych: HTML, podstawy PHP oraz MySQL, CMS: TYPO4
* Projektowanie, budowa, konfiguracja i bezpieczeństwo sieci komputerowych (LAN oraz WLAN)
* Bardzo dobra znajomość komputerów klasy PC w zakresie ich serwisowania i rozbudowy.
* Dobra znajomość technik cyfrowych, systemów mikroprocesorowych ( także DSP)
* VHDL, Verilog, CUPL, Keil uvision, Protel DXP, projektowanie systemów mikroprocesorowych.
* Znajomość zagadnień systemów DSP, w szczególności opartych na rodzinie 21xx Analog Devices.
* Znajomość zagadnień przemysłowych systemów sterowania oraz zagadnień telekomunikacyjnych.

Rekreacja

Fotografia i
multimedia

Biznes

Uprawnienia Wodnego Ratownika WOPR, sternika motorowodnego, żeglarza jachtowego,
W latach 1995-2003 przepracowane sezonowo ponad 40 tygodni (głównie z młodzieżą)
w charakterze ratownika, wychowawcy oraz instruktora.
Bardzo dobra znajomość wykonywania i obróbki zdjęć w fotografii tradycyjnej oraz cyfrowej
Dobra obsługa programów do obróbki fotografii oraz video (Adobe Photoshop, Adobe Premiere)
Także programów do tworzenia prezentacji multimedialnych (PowerPoint , MemoriesOnTV,
WBTExpress)
* Znajomość informatycznych systemów wspomag. zarządzania przedsiębiorstwem, (CRM ,ERP)
* Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, działalności spółek handlowych
* Fundusze Unijne dla sektora MSP oraz Samorządów ( programy ZPORR, InterReg, Norweg)

* Angielski - dobry w mowie i piśmie, dodatkowo czytanie dokumentacji technicznych
* Prawo jazdy kat.B ( PL od ‘96, US od ‘03 )
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 pozycja 883)

Doświadczenie

2005 - obecnie Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze
Nauczyciel: programowanie strukturalne i obiektowe
2005 – obecnie STUDIUM INFORMATYCZNE w JAWORZE
Nauczyciel: Oprogramowanie biurowe, Aplikacje Internetowe
2005 - obecnie ARR “ARLEG” S.A. w Legnicy
•

Asystent konsultanta d/s funduszy europejskich
Opracowania i dokumentacje do projektów (głównie samorządowych) starających się o
dofinansowanie z programu ZPORR oraz InterReg.
• Opracowanie i opieka nad stroną firmową (www.arleg.com)
• Członek zespołu ds. zarządzania Jakością (w/g normy ISO 9001:2000)

2003 C.S.S. NY , USA
Electrician & intelligent houses.
2002 Fernwood Cove , Summer Camp, Maine , USA
Instruktor Żeglarstwa (lipiec - sierpień)
2001 Politechnika Zielonogórska.
Laboratorium naukowo-badawcze firmy ALDEC Inc.
Opracowywanie testów dla modułu “VHDL2BOOL” wchodzącego w skład
pakietu syntetyzatora „TestBuilder” dla środowiska programowania sprzętu „Active-HDL”.
1997 - 2002 Biuro rachunkowe “Fiskus” Legnica
Odpowiedzialny za informatyzację firmy, budowę sieci i późniejszy nadzór informatyczny.
1997 Vobis Microcomputer Legnica
Serwisant, doradca do spraw technicznych.

Informacje dodatkowe

2004 Członek Rady Wydziału Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ)
2004 Wiceprzewodniczący odwoławczego sądu koleżeńskiego przy parlamencie UZ
2001 – 2002 Przewodniczący komisji rewizyjnej Studenckiej Sieci Komputerowej UZ
2000 – 2002 Wiceprezes Akademickiego Koła Fotograficznego „Flesz”
2001 Kurs - Intermediate English, Politechnika Zielonogórska.
1997 Kursy z zakresu komunikacji interpersonalnej, I stopnia – Karpacz, II stopnia – Kudowa Zdrój
1997 Członek grupy założeniowej „Młodzieżowych Rad Miasta” przy Radzie Miasta Legnicy
1995 7 miejsce w krajowym konkursie programistycznym, towarzystwa szkół twórczych – Bydgoszcz
1993 1 miejsce w rejonowej oraz 6 w wojewódzkiej olimpiadzie technicznej - Lubin.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 pozycja 883)

Osiągnięcia

Praca na uczelni w czasie studiów (UZ, Laboratorium ALDEC)
Realizacja witryny internetowej dla ARR „ARLEG” SA www.arleg.com
Realizacja i publikacja aplikacji „Dossie” (VisualC 6, MFC), www.dossie.republika.pl
Program jest także publikowany w magazynie „Chip” (nr 12/2004), oraz dostępny na www.chip.pl.
Projekt i wykonanie urządzenia (w ramach pracy mgr) do „zmiany charakterystyki głosu” z
wykorzystaniem procesora DSP.(Projekt bazuje na ADSP-2181,środowisko programowania VisualDSP)
Póltora-roczny pobyt w Stanach Zjednoczonych, możliwość poznania tamtejszej kultury, oraz wdrażania
się w amerykańskie standardy pracy oraz świadczenia usług.
2003 Samotna tygodniowa przeprawa przez Grand Canyon Colorado, z przejściem
od Tanner Canyon do North Rim.

Zainteresowania

Hobby: * Żeglarstwo wyczynowe i ratownictwo wodne (skoncentrowane wokół ośrodka “Halkos”
w Lubiatowie oraz uniwersyteckiego klubu “Kiva” przy Uniwersytecie Wrocławskim).
* Fotografia artystyczna ( w latach 2002-2004 aktywność skoncentrowana głównie w
akademickim kole „Flesz”, współorganizowanie wystaw i warsztatów fotograficznych ).
* Snowboard, paragliding, dream-dumping (odpowiednik bungy -jumping) - klub “Sky-Team”
* Buddyzm, socjo-psychologiczne podstawy zachowań, postaw i motywacji.
IT: * Techniki cyfrowe, mikrokontrolery, projektowanie systemów mikroprocesorowych.
* Doradztwo, wdrożenia oraz szkolenia w segmencie IT.
* Technologie Informatyczne w Biznesie (szczególnie sektorze MSP),
* Audyty bezpieczeństwa infrastruktury komputerowej w przedsiębiorstwach
* Dydaktyka – sektor IT oraz zastosowań IT w przedsiębiorstwach

Plany Zawodowe

* Rozpoczęcie stacjonarnych studiów doktoranckich (2006)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 pozycja 883)

