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Ambiciozen, strokoven, deloven in zanesljiv, z izkušnjami na področju informatike,
računalniškega oblikovanja, marketinga, administracije in delu z mediji. Spreten pri
komuniciranju, dobro se znajdem tako v individualnem kot timskem delu. Dober vodja,
sposoben vplivati na sodelavce ter jih motivirati za doseganje ciljev in poslovnih načrtov.

IZOBRAZBA

DELO

Tehnik računalništva
Srednja šola Ljubljana
Dr DM d.o.o.; od 01.04.2015 – še traja; redno, nedoločen čas


IT manager:
 Vodenje implementacije novih IT sistemov s postopnim
prehodom
 Skrb in vzdrževanje računalniške in programske opreme
 Postavitev, oblikovanje in vzdrževanje internetne strani
 Planiranje in izvedba računalniško podprtih vaj
 Izdelava IMS za računalniško podprte vaje
 Pregled stanja obstoječih IT sistemov
 Vzpostavitev strategije razvoja IT
 Predlog menjav/nadgradnje IT sistemov
 Vodenje implementacije novih IT sistemov s postopnim
prehodom
 Skrb za razvoj IT sistemov
 Optimizacija delovanja IT sistemov
 Vodenje nadzora delovanja IT sistemov
 Vodenje vzdrževanja IT sistemov
 Spremljanje novosti in trendov na področju IT

Bordax d.o.o.; 01.01.2008 do 31.3.2015; redno, nedoločen čas


Organizator dnevne proizvodnje:
 Načrtovanje dnevne logistike
 Sprejem naročil
 Pošiljanje ponudb in dnevna komunikacija s strankami
 Skrb in vzdrževanje računalniške in programske opreme
 Marketing in prodaja
 Izdajanje računov in dobavnic
 Pregled in naročanje materialov
 Komunikacija z dobavitelji
 Dnevni obračun

Doseg, d.o.o.; 01.11.2006 do 01.11.2007; študentsko delo


Obdelava medijske dokumentacije

Petrol, d.d., Ljubljana; 01.11.2003 do 30.09.2006; redno, nedoločen čas


ZNANJA in
IZKUŠNJE

Prodajalec:
 delo na bencinskem servisu
 dnevi obračuni
 naročanje in skrb za zaloge
 dnevno usklajevanje z dobavitelji
 uvajanje novo zaposlenih

Računalništvo:
Okolje Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet, frontend jeziki:HTML, CSS, PHP, SQL, C# (osnovno znanje), Photoshop, poznavanje in
izkušnje z GIT protokolom, poznavanje in izkušnje z delom v Linux okolju,
poznavanje in izkušnje z objektno orientiranim programiranjem (OOP), osnovna
znanja v JAVA programiranju, ki ga trenutno nadgrajujem, osnovna znanja v
razvoju za mobilne naprave
Tuji jeziki:
Angleški –aktivno govorno, aktivno pisno
Srbski/Hrvaški – aktivno govorno, aktivno pisno
Italijanski – osnovno govorno, osnovno pisno
Vozniški izpit:
B kategorije

DODATNA
IZOBRAŽEVANJA

OSEBNI PODATKI

 Opravljen računalniški tečaj aktivne spletne strani s PHP – na B2 zasebni šoli
 Opravljen tečaj za Adobe Dreamweaver – na B2 zasebni šoli
 Opravljen tečaj Web Development – Smartninja.si, Snit d.o.o.
Rojen: 15. marec 1979 v Ljubljani, Slovenija
Državljanstvo: slovensko
Interesne dejavnosti:

Šport (profesionalna košarka (Jugoplastika, Slovan, Parklji)

Umetnost (filmi, knjige, glasba, gledališče, ples,)

Potovanja (spoznavanje ljudi, kultur, jezikov in znamenitosti raznih držav sveta)

