CURRICULUM VITAE

Artur Maciej Wolff
Adres zamieszkania:
Brzozowa 10,
11-042 Jonkowo
Telefon oraz adres e-mail:
(+48) 731-058-212
artur.m.wolff@gmail.com
Data urodzenia:
15 kwiecień 1997

Doświadczenie
zawodowe

Systems Architect
Obsługa Nieruchomości
sierpień 2016
Zaprojektowanie i realizacja infrastruktury przetwarzania i przechowywania danych
na potrzeby olsztyńskiej działalności zajmującej się obsługą nieruchomości.
Realizacja usługi obejmowała również stworzenie prezentacji i organizację
szkolenia dla pracowników firmy.

Web Designer
Willa Arkadia Olsztyn sp. z o.o.
lipiec 2016
Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej, stworzenie katalogu apartamentów
mieszkalnych oraz lokali usługowych, projekt i realizacja strony internetowej wraz z
cyfrową wersją katalogu z systemem oznaczania dostępności mieszkań i lokali.

Właściciel
Serwis Komputerowy Jonkowo
styczeń 2015 - kwiecień 2016
Zarządzanie, promocja i praca we własnym serwisie komputerowym, w rodzinnej
miejscowości Jonkowo (k. Olsztyna). Poza profesjonalną naprawą sprzętu
elektronicznego, sprawne funkcjonowanie działalności zapewniał bezpośredni
kontakt z klientem, prowadzenie strony działalności na Facebooku oraz
prowadzenie kampanii reklamowej.

3D Artist
Centrum Nauki Keplera, Planetarium Wenus
luty 2016
Współpraca z Planetarium Wenus w Zielonej Górze polegała na stworzeniu
biblioteki modeli na potrzeby pokazów.

3D Artist
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
czerwiec 2014 - kwiecień 2015
Odpowiedzialność za projektowanie elementów 3D od modelowania do renderingu i
compositingu finalnych ujęć filmu w technologii fulldome 360° “Olsztyn - Nasze
Miasto” oraz za obsługę techniczną Blendera.

Wykształcenie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Informatyka
od października 2016
Liceum Ogólnokształcące nr XII w Olsztynie
Profil matematyczno-fizyczny
2013 - 2016
Jednym z wartych zaznaczenia osiągnięć było zgromadzenie społeczności o
podobnych zainteresowaniach i stworzenie pozalekcyjnego koła informatycznego
na którym można było poznać podstawy Blendera oraz nauczyć się obsługi róźnych
dystrybucji Linuksa.

Osiągnięcia

Umiejętności i
kwalifikacje

Zainteresowania

●

Nagroda Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok
2014

●

23-25 października 2015 na oficjalnej konferencji Blendera w Amsterdamie
razem z Ianem Moffettem zaprezentowałem warsztat “Blender in production
pipeline of planetarium shows” będący streszczeniem dotychczasowego
rozwoju pipeline’u Blendera dla twórców filmów w technologii fulldome oraz
prac nad filmem “Olsztyn - Nasze Miasto”. Więcej informacji:
blender.org/conference/2015/presentations/226

●

Prezentacja filmu “Olsztyn - Nasze Miasto” na fulldome festiwalu w Brnie
(14-15 kwietnia 2015)

●

Doskonała znajomość Blendera oraz znajomość najważniejszych technik
projektowania 3D, pozwalająca bezproblemowo poruszać się w każdym
pakiecie 3D

●

Świetna znajomość oprogramowania do tworzenia i obróbki grafiki
rastrowej, m. in. pakietu Adobe CC oraz rozwiązań open-source’owych

●

Znajomość i sprawne poruszanie się w WordPressie oraz tworzenie dobrze
wyglądających witryn internetowych

●

Administracja systemami uniksopodobnymi,
najpopularniejszych powłokach Linuksa

●

Znajomość podstawowych zagadnień inżynierii sieciowej i umiejętność
tworzenia skalowalnych rozwiązań.

●

Znajomość języka angielskiego na poziomie C1, potwierdzona certyfikatem
(CAE)

●

Umiejętności interpersonalne, m. in. samodzielność, zdolność i łatwość
przystosowania się, elastyczność, praca zespołowa

pisanie

skryptów

w

Blender, druk 3D, grafika 3D, kryptologia i kryptografia, motoryzacja, motosport,
psychologia kliniczna, psychologia mediów społecznościowych, squash, sztuka
współczesna, wolne oprogramowanie

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. 2016 r. poz. 922).

