ŽIVOTOPIS

JMÉNO:

Karel Mašát

KONTAKT:

Pod Nouzovem 972/21, Praha 19, 197 00
Telefon: +420 608 829 731
E-mail: karel.masat@gmail.com
Internet: www.karelmasat.cz

VZDĚLÁNÍ:

1999 – 2001
1998 – 1999
1993 – 1998

ČVUT v Praze, Fakulta strojní
denní studium, nedokončeno
Jazyková škola ET Cetera, Praha
anglický jazyk
SOU Telekomunikační, Praha
maturitní zkouška, výuční list

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:
01/2016 – 03/2016 Certicon, a.s. (pracovní smlouva, plný úvazek)
Senior programátor .NET
Činnosti: vývoj informačního systému pro US medicínskou společnost Medtronic dle zadání zákazníka
Více informací včetně všech detailů k jednotlivým projektům uveřejňuji na www.karelmasat.cz.
06/2013 – 10/2015 Net Brokers (ePojisteni.cz, s.r.o., Elephant Orchestra, s.r.o.)
Senior programátor .NET, Team Leader, CTO
Činnosti: analýza, tvorba zadání, vývoj a vedení vývoje informačních systémů pro holding Net Brokers
Projekty z oblasti: telco, pojišťovnictví, lead-gen.
08/2004 – 05/2013 OSVČ
Senior programátor .NET, analytik, team leader
Činnosti: jednání se zákazníky (zadání, prezentace projektu, technická podpora), komplexní řešení
dle přání zákazníka (analýza, tvorba zadání, vývoj, nasazení, programové testování, dokumentace),
vedení menšího týmu programátorů
Spolupráce se společnostmi eProjekty Praha, s.r.o. a CT-GROUP, a.s.
Projekty pro státní správu: vývoj software pro oblast vědy a výzkumu, informační systémy pro Nejvyšší
kontrolní úřad a výzkumné ústavy, elektronická administrativa pro občany (EVA).
Projekty pro komerční subjekty: rezervační a bankovní systémy (teetime.cz, hoteltime.cz,
vascoyacht.com, LiveTip.cz, ebanka.cz).
10/2012 – 05/2013 KPM CONSULT, a.s. (pracovní smlouva, zkrácený úvazek)
Senior programátor .NET
Činnosti: analýza, tvorba zadání a vývoj systému Prevlec.cz, projektu výzkumu, vývoje a inovací
VG20102014042
04/2003 – 07/2004 ADP CZ, a.s. (pracovní smlouva, plný úvazek), outsourcing do CT-GROUP, a.s.
Programátor – tvorba software dle požadavků, především rezervační a bankovní systémy
10/2001 – 03/2003

SOŠ U Vinohradského hřbitova (civilní služba)

Správce sítě, vedení IT kroužku pro studenty
07/2000 – 08/2000 EPASS s.r.o. (DPP)
Programátor Delphi – vývoj aplikace pro Integrovaný informační systém EPASS
09/1998 – 05/1999 5D Software (DPP)
Programátor Delphi
POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE:

.NET 4.0, C#, ASPX, MVC, XML, webové služby
ASMX/WCF/WebAPI, ADO.NET, WinForms, MS SQL/TSQL,
UML, LINQ, Entity framework, HTML, JavaScript, CSS,
TypeScript, JQuery, návrhové vzory, Unit Testing, DI (Windsor
Castle, StructureMap), Git, TFS

JAZYKOVÉ ZNALOSTI:

angličtina - středně pokročilý

DALŠÍ DOVEDNOSTI:

řidičský průkaz skupiny B

PROFIL:

zvyklý pracovat na krátkodobých i dlouhodobých projektech
samostatně, ale i jako součást či vedoucí řešitelského týmu,
flexibilní, odolný vůči stresu, komplexní přístup k řešení
zadaných úkolů, analytické myšlení, komunikativní, orientovaný
na zákazníka, zájem o nové trendy a technologie, spolehlivý,
pečlivý, nekuřák

V Praze, dne 8. 4. 2016

