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Моє резюме (CV)

[1]

Наразі, я працюю у HERE Technologies [2].
Моє англомовне1 резюме зберігається у Google Drive. Ви можете переглянути його
онлайн [3] або завантажити як: Документ PDF [4], Документ MS Word (.doc) [5], Документ
OpenOffice (.odt) [6].
Також, ви можете продивитися мої профілі у LinkedIn [7] та Xing [8].
Дана сторінка містить додаткові матеріали.

Дипломи:
Бакалавр комп’ютерних наук [9]
Аналітик комп’ютерних систем [10] (спеціаліст)

Сертифікати:
Digia Certified Qt Specialist [11]
Nokia Certified Qt Developer [12]
IELTS [13]
Goethe-Zertifikat A2 [14]

Рекомендації:
Сертифікат з місця роботи (Arbeitszeugnis) від компанії Barco (німецькою): сторінка
1 [15], сторінка 2 [16].
Сертифікат з місця роботи (Arbeitszeugnis) від компанії Nokia (німецькою): сторінка
1 [17], сторінка 2 [18].
Рекомендаційний лист від Білецького Борислава [19], старшого наукового
співробітника Інституту проблем математичних машин та систем
Національної академії наук України, віце-перзидента ГІС-Асоціації України
(англійською).
Рекомендаційний лист від Томіної Оксани [20], голови Веб-студії «Точка» [21]
(англійською).

Посилання на додаткову інформацію та скріншоти:
Додаток TSP Solver and Generator [22]
Додаток TAO Translator [23]
Додаток Fahrplan [24]
Дипломний проект «Алгоритми використання засобів GIS в спеціалізованих
1

задачах управління графічними об’єктами лісовпорядкування» [25]
Курсова робота «Метод гілок та меж вирішення задачі комівояжера» [26]
Додаток Ендоскопічний кабінет [27]
Додаток Motorola Logging and Tracing [28]
Останнє оновлення сторінки відбулося у пт, 26/10/2018 - 22:26.
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