JIŘÍ SAKÁČ

WEB: www.sakac.cz
Email: jiri@sakac.cz

PHP & Node JS programátor

VZDĚLÁNÍ
1996 - 1999

2008 - 2011

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Celé jméno:

Jiří Sakáč

Datum narození:

17. 1. 1981

Integrovaná střední škola technická

Národnost:

česká

MOHELNICE

Rodinný stav:

rozvedený

Současný pobyt::

Praha,
Česká republika

Celková praxe:

6 let

ELEKTRONIK - SLABOPROUD

Progamování, webové technologie
Samostudium
ŠUMPERK/PRAHA

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
2014 - doposud

FREELANCER
Programátor, správa serverů
Po ukončení činnosti společnosti Spojka Group se nadále
věnuji aplikaci společnosti Transplan s.r.o a dalším svým
projektům, například provozu webhostingu v USA.

2011 - 2014

Spojka Group, s.r.o
Programátor PHP, Node JS, Python
Jako programátor slevového serveru zapakatel.cz jsem se
kromě vývoje systému psaného v Nette, s využitím Redis,
MySQL, Couch DB a Mongo DB aktivně podílel i na stavbě
Node JS aplikací, umožňujících personiﬁkované rozesílání
více než 450K emailů denně, aplikace pro direct emailing
zahrnující analýzy nákupní historie a měření úspěšnosti.

2012 - 2014

Transplan, s.r.o
Programátor PHP
Pro projekt náhrady.cz - řešení kompenzací v letecké
dopravě, jsem programoval systém správy žádostí s
napojením na data o leteckém provozu. Systém běží
na frameworku Nette, implementován je partnerský
program CK a napojení na mobilní aplikace partnera
Ringier Axel Springer (Android & iOS).

2004 - 2011

@ll4comp - OSVČ
Správa serverů & sítí, provoz internetového obchodu s IT
Hlavní náplní menší ﬁrmy s několika zaměstnanci byla
správa středně velkých podnikových sítí a serverů. Díky
kancelářím na hlavním tahu Brno - Vídeň bylo otázkou
času využít dostupnosti a spustit elektro a IT e-shop.

Preferovaný úvazek: částečný/plný/IČ

O MĚ

“

.
Mám rád nové technologie, rád o
nich diskutuji, proto vítám práci v menším
kolektivu, kde budu mít příležitost podělit
se o své znalosti a zároveň čerpat také ze
zkušenosti ostatních.
V budoucnu bych rád rozšířil své znalosti
o technologie Go a Java a zdokonalil se v
klientském JS (Knockout, Underscore).
Mezi mé další záliby patří poslech hudby,
četba, jízda na kole a posezení s přáteli.

TECHNOLOGIE
0

5

PHP (Nette)
Node JS
Python
Perl
HTML, CSS
Klientský JS
Apache, Nginx

REFERENCE
Kontakty zašlu na vyžádání
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