Curriculum vitae
(Strukturovaný životopis)

Osobní údaje
Jméno a příjmení Bc. Martin Bumba
Datum narození 08. 04. 1991
Národnost (občanství) Česká (ČR)
Adresa Svobody 1325,
509 01 Nová Paka
Telefon +420 776 460 408
E-mail mbumba@email.cz
Internetová prezentace http://www.mbumba.cz

Vzdělání
2013–současnost Informační technologie – magisterský obor
FM Technická univerzita v Liberci

2010–2013 Informační technologie – bakalářský obor
FM Technická univerzita v Liberci
Získán titul Bc.---

2006–2010 Elektrotechnika, zaměření informační systémy
Integrovaná střední škola v Nové Pace
Ukončeno složením maturitní zkoušky---

Jazykové znalosti

---

Mateřský jazyk Český
Ostatní jazyky Anglický
aktivní znalost (ústní i písemný projev)

Počítačové znalosti
Programovací jazyky PHP – výborná znalost od roku 2004
(zkušenosti s OOP i frameworkem Nette)
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Java – výborná znalost od roku 2009
C++, C# – dobrá znalost od roku 2010
Python – dobrá znalost od roku 2012
Další technologie Tvorba webových stránek
PHP5, HTML5, CSS3 a Javascript (knihovna
jQuery). Dlouholetá praxe při vytváření
webových aplikací. Možnost programování
dynamických stránek (redakční systémy, eshopy, …).
Databáze MySQL
výborná znalost od roku 2006
Programování aplikací pro Android
zkušenosti od roku 2012
Ostatní počítačové Výborná znalost kancelářského balíku
znalosti Microsoft Office (Word, Excel a PowerPoint).
Zkušenosti při práci s grafickým softwarem
Photoshop CS3.

Pracovní zkušenosti
2007–současnost Tvorba webových stránek a aplikací
(reference viz http://www.mbumba.cz/portfolio)

2007–2008 Externí spolupráce jako programátor ve firmě
G-DESIGN CZ s.r.o.
2009–současnost Promoakce u promo agentur
 ochutnávky a prezentace výrobků
 registrace nových členů Tesco Clubcard
(i EON)
 promotér na akcích pro Gambrinus
Excellent
2010 Člen ochranky – diskotéky, plesy a kulturní
akce
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Ostatní dovednosti
Řidičské oprávnění Skupiny B od roku 2009 – aktivní řidič
(vlastní automobil)

Zájmy
Sport Kondiční posilování, tenis, volejbal a ostatní
kolektivní hry.
Životní styl Žiji zdravým životním stylem a zajímám se o
sportovní výživu a doplňky.

Životní cíle
Neustále se zdokonalovat, pracovat
s přátelským kolektivem lidí a žít aktivním
životem.
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