Tomek Buszewski
Front-end Developer / UI Designer
Data i miejsce urodzenia:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Portfolio:

O mnie

8 września 1989, Sanok
Bluszczańska 76/197, Warszawa
+48 784 851 146
tomek.buszewski@gmail.com
www.buszewski.com

Mam ponad osiem lat doświadczenia jako projektant i programista stron internetowych. Pracowałem
z HTML4, XHTML1.0, teraz z HTML5. Bardzo dobrze radzę sobie z CSS (preferuję Sass ze składnią SCSS,
znam też Less) i JavaScriptem. Używałem jQuery, Angulara, znam też podstawy Reacta.
Jestem osobą samodzielną i zdyscyplinowaną. Potrafię rozplanować swoją pracę nad projektem, nie
mam też problemu z metodologiami scrum czy kanban.
Przez ponad sześć lat pracowałem zdalnie jako freelancer, co nauczyło mnie oddzielać pracę od czasu
wolnego będąc w domu.
Moja praca to moja pasja, w wolnym czasie eksperymentuję na CodePenie czy GitHubie.

Doświadczenie zawodowe
Gremi Media
2016.06 - obecnie

Senior front-end developer
Opieka nad istniejącymi serwisami (rp.pl), tworzenie nowych wersji tych serwisów,
wprowadzenie nowych technologii (Webpack, React).

Ars Thanea
2015.09 - 2016.04

Front-end developer
Opieka nad istniejącymi serwisami (m.in. bobovita.pl, bebiprogram.pl), tworzenie
nowych (m.in. bebiklub.pl, przepisyzszuflady).

Eurozet.pl
2014.09 - 2015.08

Front-end developer
Opieka nad istniejącymi markami (m.in. radiozet.pl, antyradio.pl, zetgold.pl, zetchilli.pl,
aktywniebardzo.pl) i tworzenie nowych (azorek.pl, zdrowobardzo.pl).

AGENDA2000
2012.09 - 2013.03

Web designer / developer
Tworzenie stron i sklepów na systemach WordPress, osCommerce, Presta Shop w oparciu
o własne projekty.

buszewski.com
2008 - obecnie

Web designer / developer
Tworzenie stron opartych na systemie WordPress na podstawie własnych projektów
graficznych, tworzenie logotypów.

Wykształcenie
2014 - 2011

PWSZ w Sanoku
Filologia polska - Komunikacja medialna

2009 - 2008

PWSZ w Sanoku
Mechanika i budowa maszyn

2008 - 2005

Zespół szkół im. Kazimierza Wielkiego w Sanoku
Liceum ogólnokształcące

Umiejętności
Web design

•

Osiem lat doświadczenia jako designer/developer (freelancer).

•

Bardzo dobra znajomość Adobe Photoshop jako narzędzia do tworzenia opartych
o siatkę projektów stron internetowych.

•

Dobra znajomość Sketch jako narzędzia do tworzenia projektów stron internetowych
i ilustracji wektorowych.

•

Dobra znajomość Adobe Illustrator i CorelDRAW do tworzenia logotypów i obrazów
wektorowych.

Web development

•

Dobra znajomość obecnie panujących trendów.

•

Bardzo dobra znajomość standardów sieciowych i problemów z konkretnymi
przeglądarkami.

•

Bardzo dobra znajomość systemu CMS WordPress, tworzenia do niego skórek, optymalizacji
i dostosowywania wtyczek.

•

Znajomość HTML5, CSS2 i 3 (samodzielne, z Compassem, Bourbonem), JavaScript (jako
samodzielny język i z jQuery), komponentowego JS, PHP i MySQL.

•

Znajomość narzędzi Webpack i Gulp.

•

Znajomość szeroko pojętych technologii mobilnych w Internecie, umiejętność pracy
zarówno z filozofią mobile-first jak i desktop-first.

Znane frameworki
i systemy CMS

•

Pisanie kodu w sposób czytelny, z komentarzami, odpowiednimi spacjami i wcięciami.

•

Używanie preprocesorów SASS (SCSS) i LESS.

•

Używanie własnego frameworka CSS.

•

Bardzo dobra znajomość systemu WordPress.

•

Bardzo dobra znajomość Symfony i ezPublish 4 (od strony front-endowej).

•

Bardzo dobra znajomość frameworka Twitter Bootstrap i innych frameworków (S)CSS.

•

Dobra znajomość React JS (z Reduksem).

•

Znajomość izomorficznego JS z Reactem.

•

Znajomość Angular JS w wersji 1.5+ do budowania komponentów.

•

Podstawy CodeIgniter, Laravel, Magento, osCommerce i PrestaShop.

Umiejętności
Aplikacje

Języki obce

•

Bardzo dobra znajomość Adobe Photoshop, Atom, Sublime Text i PHPStorm.

•

Dobra znajomość Sketch, Microso# Word, Excel, PowerPoint, Adobe Illustrator, CorelDRAW.

•

Dobra znajomość systemów z rodziny Mac OS, Windows i Linux.

•

Znajomość Altasian JIRA, Redmine i Mantis.

•

Angielski płynnie w mowie i piśmie.

•

Podstawy francuskiego i niemieckiego.

W Internecie
Portfolio
http://buszewski.com/

CodePen
http://codepen.io/tomekbuszewski/

GitHub
https://github.com/tomekbuszewski/

StackOverflow
http://stackoverflow.com/users/1409674/tomek-buszewski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 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.).

