Romek Śródka
W branży internetowej działam od roku 2000. Zaczynałem jako
webmaster na uczelni. Później wykupiłem domenę skaldy.com
i zacząłem współprace z firmami i agencjami interaktywnymi m. in.
z adbreaker.pl, e-point.pl, enigmatis.pl, hive.pl, imerge.pl, interactivesolutions.com, mad.com.pl, netizens.pl, razcompany.pl,
tendmaker.pl, web.pl.

Data urodzenia:

29 marca 1976

Doświadczenie

Miejsce zamieszkania:

Lębork
E-mail:

skaldy@skaldy.com
Telefon:

791 646 177

2010.02 - 2014.06

Inter IT Sp. z o. o.
Programista
Stworzenie silnika systemu szkoleniowo-dydaktycznego a wraz z nim:
- kilkudziesięciu silników lekcji, testów, gier i zadań,
- komponentów które można modyfikować z poziomu plików xml,
- systemu kodującego i dekodującego z użyciem klucza szyfrującego
z poziomu szkoleń oraz programu napisanego w AIR dla
pracowników tworzących pliki xml z ćwiczeniami,
- kontroler sterujący wszystkimi animacjami, filmami i dźwiękiem,
- animowane podpowiedzi jak rozwiązać zadania, generowane na
podstawie xml ćwiczenia,
- komunikacja z serwerem w celu weryfikacji odbytego szkolenia,
- pisanie biblioteki w AS3.
2007.01 - 2009.12

Netizens | Pepermint
Senior Flash Developer
- programowanie obiektowe w językach Actionscript 2.0, 3.0,
- tworzenie komunikacji z serwerem za pomocą XML, JSON, AMF,
- tworzeniem architektury programów desktopowych w programach
Adobe Flash oraz Adobe AIR.
- tworzenie architektury stron, nadzór nad pracami innych
programistów oraz łączenie całości i kontrola nad wydajnością.
- pisanie bibliotek w AS3.

2003.02 - 2005.06

Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych
Specjalista ds. Kontaktów Internetowych
- programowanie w PHP, HTML, CSS, JS, AS2.
- projektowanie grafiki i animacji na strony www i prezentacji
multimedialnych
- zbieranie materiałów oraz robienie zdjęć.

2003.03 - nadal

Skaldy.com
Flash Developer
-

animacje skryptowe i klatkowe,
tworzenie stron www
opracowywanie i tworzenie gier
programowanie w PHP
tworzenie baz danych i CMS

Edukacja
2000.10 - 2003.07

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w
Katowicach
kierunek: Zarządzanie i marketing
specjalność: Reklama
licencjat

Zainteresowania
gry, muzyka, sport, fotografia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie
Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

