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2013 - 2016

java fejlesztő
Ardinsys Zrt.
hitelmenedzsment rendszer fejlesztése a fogyasztási kölcsönök piacvezetője részére
- adatbázis: Oracle
- eszközök: IntelliJ IDEA, Oracle SQL Developer, Ant/Maven, Git, Tomcat
- technológiák: Spring Framework, Hibernate, PL/SQL, GWT, JUnit
fióki front-end alkalmazás fejlesztése az ország egyik vezető hitelintézete részére
- adatbázis: Oracle
- eszközök: IntelliJ IDEA, Oracle SQL Developer, Maven, SoapUi, SVN, Weblogic
- technológiák: JAVA EE, Spring Framework, JSF, IceFaces, jQuery

stratégiai tervező-elemző
Magyar Posta Zrt., Stratégiai és Kockázatkezelési Igazgatóság
elismeréseim:
vezérigazgatói dicséret (2015)
Magyar Posta Kulcsember Program - részvétel mentorként (2013 - 2014)
feladataim:
- stratégiai elemzés, tervezés, modellezés, monitoring
- akvizíciók és egyéb stratégiai szintű projektek támogatása/koordinációja
- szinergiamenedzsment (Posta és Díjbeszedő Holding)
- felsővezetői döntéstámogatás probléma típusok széles körében
- prezentálás felsőmenedzsment, előterjesztések az igazgatóság és a közgyűlés részére

2009 - 2013

befektetés- és vagyonkezelő
Magyar Posta Zrt., Társaságfinanszírozási Igazgatóság
feladataim:
- vállalatcsoport szintű üzleti tervezés támogatása
- beszámoltatás, a tervek végrehajtásának monitoringja
- koordináció a leányvállalatokat érintő projektekben
- pénzügyi elemzés, modellezés, értékelés
- befektetési tranzakciók előkészítése, finanszírozás megtervezése

2007 - 2009

elszámolási és informatikai munkatárs (controller)
Posta Kézbesítő Kft.

2005 - 2006

alvállalkozói koordinátor
Magyar Posta Zrt., Hírlap Igazgatóság
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Tanulmányok
2014 - 2016

mérnök informatikus (MSc)
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
szakirány: integrált intelligens rendszerek
diplomadolgozat: Prediktív technikák a közúti közlekedés biztonsága szolgálatában
specializáció (zárójelben a környezet):
- adatbányászati és statisztikai modellek implementálása (Accord.NET)
- genetikus algoritmusok párhuzamosítása (.NET)
- képfeldolgozás és alakfelismerés (Aforge.NET)
- web2 technológiák (Drupal, MongoDB)

2010 - 2014

mérnök informatikus (BSc)
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
szakirány: vállalati információs rendszerek
szakdolgozat: Adatminőség-menedzsment technológiai támogatása
specializáció:
- adatbázis, adattárház tervezése és megvalósítása (Oracle)
- projekt feladatok (modellezés, UML, ERP tervezése, SAP B1)
- elektronikus azonosítás, kártyatartalom menedzsment (RFiD, NFC, TSM)
- etikus hackelés, tűzfalak működése és összehasonlításuk

2010 - 2011

mérlegképes könyvelő
Pallas 70 Oktatási Központ

2010

Controlling Akadémia
IFUA Horvath&Partners

2006 - 2009

közgazdász (MSc) – gazdálkodási szak, pénzügy szakirány
Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar

2003 - 2006

közgazdász (BSc) – gazdálkodási szak, vállalkozási szakirány
Harsányi János Főiskola (ma Edutus Főiskola)

2001 - 2003

számviteli ügyintéző
MIOK József Nádor Szakképző Iskola

1995 - 2000

Kőrösi Csoma Sándor Orosz-Magyar Kéttannyelvű Gimnázium

Informatikai környezetek
irodai
adatbázis
programozás

MS Office:
RDBMS:
NoSQL:
JAVA:
.NET:
web:

magas szinten (VBA)
SQL, PL/SQL Oracle környezetben
MongoDB, JSON, XML
EE, Spring framework, Hibernate, JSF, GWT
C#, C++ tanulmányok során
HTML5, CSS3, jQuery

Nyelvismeret
angol
orosz

komplex B1 (alap) nyelvvizsga (szakirodalom feldolgozása, levelezés, társalgás)
komplex B2 (közép) nyelvvizsga (passzív)
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