
 

Curriculum Vitae  

 

 + DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko Tomasz Grochowski 

Adres Kraków, ul. Zaczarowane Koło 7/28 

Telefon +48 789 296 605 

E-mail   tomasz.grochowski@urias.it 

Data urodzenia 2 grudnia 1994 

 
+ DOŚWIADCZENIE

 
Programista PHP, 
w firmie ESC S.A. 

 
 

Programista PHP w firmie 
Morele.net 

 
Web Developer w firmie 

Picodi.com S.A. 
 
 

Własna działalność 
gospodarcza “URIAS” 

 
 
 

Web Developer w firmie 
Flex-Group 

 

07.2014 - 04.2015 
 

 
 
05.2015 - 08.2016 

 
 
09.2016 - 04.2017 

 
 
   08.2015 - 08.2017 
 
 
 
   04.2016 - Obecnie 

 

Rozwój i opieka nad systemami E-Commerce oraz CMS opartych o 
framework Symfony 2, Tworzenie architektury baz danych i aplikacji. 
Integracja powyższych systemów 
 
Rozwój sklepów internetowych należących do grupy morele.net 
Projekty: konfigurator zestawów, slider, refaktoryzacja front-endu 
 
Wdrożenie technologii Google AMP, tworzenie parserów feedów i 
crawlerów stron internetowych, automatyzacja procesów mapowania 
danych, mobile-first RWD, rozwój i utrzymanie CRM 
 
Obsługa informatyczna firm i osób fizycznych. Tworzenie 
oprogramowania - CMS, EC, CRM,  aplikacji dedykowanych, gier, 
aplikacji mobilnych 
 
 
Tworzenie dedykowanych aplikacji we frameworku Laravel, tworzenie 
pluginów do Wordpress, pluginy i motywy do October CMS, praca 
głównie z klientami z USA i Holandii, wyceny aplikacji, utrzymanie 
projektów 

 
+ WYKSZTAŁCENIE

 
Zespół Szkół Łączności 

im . Obrońców Poczty 
Polskiej w Gdańsku 

 

2010 - 2014 
 

Specjalizacja – Aplikacje Internetowe - PHP, JavaScript, podstawy C++,         
podstawy C#, Java, PhoneGap, Adobe Flex, Cordova, Java for Android 
 

Szkolenia i Certyfikaty 2013 Kurs programowania stron internetowych (1/02/PR/KRK/2013) 

 Czerwiec 2014 Tytuł - Technik Informatyk  

 Październik 2014 Kurs - JavaScript  

 Listopad 2014 Kurs - Obsługa Adobe Illustrator 
 

  
+ JĘZYKI OBCE

 
Język ojczysty Polski 

 
Języki obce Angielski  

Pełna biegłość zawodowa, zarówno w mowie jak i w piśmie. 
 

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.). 



 
 
 + UMIEJĘTNOŚCI 

 
Systemy operacyjne Linux (Ubuntu), Windows XP/7/8/10, Android, iOS 

 
Technologie i języki PHP 5.4 - 7.1, Symfony 2.*-3, Doctrine, Twig, MySQL, Git, SVN, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery,               

Apache, Bash, Apache Jackrabbit, Java, SASS, PostgreSQL, C++, C#, Vagrant, Nginx, ExtJS 
 

Obsługa programów PHPStorm, Eclipse, NetBeans, GIMP, Aptana, Pakiet Ms Office, LibreOffice, Redmine, Asana, Trello,            
Slack, Podio, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

 
+ DODATKOWE INFORMACJE

 
Łatwo nawiązuję znajomości i równie łatwo odnajduje się w         
nowym środowisku. Jestem zorganizowany i lubię działać       
według wcześniej ustalonego planu.  
Jestem otwarty na możliwości i uwielbiam kształcić się w wielu          
różnych dziedzinach. Myślę że potrafię dokonać logicznej i        
obiektywnej oceny sytuacji. Do zadań często podchodzę jak do         
wyzwań. 
Czasami wolę poświęcić trochę więcej czasu na zadanie w celu          
jego dopracowania, przetestowania i optymalizacji. 

 
+ ZAINTERESOWANIA I HOBBY

 
Oprócz zainteresowań związanych z programowaniem i poznawaniem       
nowych technologii, do moich hobby należy także uprawianie sportu w          
postaci jazdy na rowerze, gry w koszykówkę i pływaniu. Lubię          
podróżować, jeśli mam okazję to najlepiej stopem. Do tego         
obowiązkowo dochodzą spotkania z przyjaciółmi, śpiewanie (wokalista       
w nowo-powstałym zespole) i samodoskonalenie poprzez zdobywanie       
nowych doświadczeń. Poza wyżej wymienionymi hobbystycznie      
prowadzę karaoke w jednym z Krakowskich lokali przy rynku głównym.          
Od października 2016 zacząłem studia (specjalizacja game-dev) tak        
więc mój wolny czas ogranicza się do minimum. 

 

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.). 


