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DANE OSOBOWE 
Imię i nazwisko: 
Data urodzin: 
Adres: 
Numer telefonu: 
E-mail: 

Marcin Zduński 
1.08.1978 
Jaracza 15, 01-186 Warszawa 
800-000-001 
m.zdunski@gmail.com 

 

WYKSZTAŁCENIE 
10.1998–06.2004 
 
 

Uniwersytet Jagiello ński w Krakowie 
studia magisterskie: informatyka

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
07.2010–
obecnie                        

administrator i kontroler bezpiecze ństwa baz danych –  
BC Group S.A.  

 
administrowanie regionalnymi serwerami baz danych Oracle 9i/10g 
zarządzanie powierzonymi procesami aplikacyjnymi 
zarządzanie procesami kontroli bezpieczeństwa baz danych oraz planowanie 
testowanie i wdraŜanie ulepszeń zgodnie z normami i standardami firmy 
wsparcie eksperckie w sytuacjach wymagających analizy złoŜonych zagadnień bądź 
problemów produkcyjno-biznesowych 
 
08.2007–06.2010 Projektant-programista baz danych – XYZ.PL 
 
projektowanie i programowanie systemów bazodanowych pod Oracle oraz MySQL z 
wykorzystaniem proceduralnych języków SQL: PLSQL i procedure MySQL 
analiza, projektowanie i programowanie modułów bazodanowych 

 
12.2003–07.2004        staŜysta – Bank XYZ  
 
tworzenie aplikacji w technologii .NET współpracujących z bazami danych Oracle 
 

ZREALIZOWANE PROJEKTY 
migracja bazy danych z DB2 do Oracle 11g 
zdobycie tytułu dla wyróŜniających się pracowników „Champion of Airlines Solutions” 

 

KURSY I SZKOLENIA 
kurs Oracle 9i: archiwizacja i odtwarzanie bazy danych 
kurs Oracle 10g: nowości w bazach danych 10g 
Certified Professional (MCP) Designing and Implementing Databases with MS SQL 
Server 2000 
kurs programowania obiektowego w Java 
kurs programowania w Oracle PL/SQL 
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NAJWAśNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI 
administracja, optymalizacja i projektowanie baz danych w oparciu o rozwiązanie 
MySQL 
administracja systemami Linux, FreeBSD 
bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows 
administracja i konfiguracja wirtualnych desktopów w opraciu o VMware View 
znajomość popularnych platform HTTP (Apache, Nginx, Lighttpd) 
dobra znajomość aplikacji realizujących backup (Backup Exec, Rsync) 
system kontroli wersji Subversion (SVN) 
bardzo dobra znajomość SQL 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Języki obce: 
angielski (certyfikat egzamin FCE) 

Inne: 
prawo jazdy kategorii B  

Zainteresowania: 
nurkowanie, fotografia 
 


