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Marcin JANEK 
 
Starszy projektant 
 
E-mail: admin@formaton.pl 
Telefon: +48 601 927254 
 
Data urodzenia: 1971.10.23 
Płeć: Mężczyzna 
 
Kraj zamieszkania: Polska 
Region zamieszkania: dolnośląskie 
Miasto: 54-512 Wrocław 
Adres: ul. Rumiankowa 
 

Podsumowanie zawodowe                                                                . 
 
Jako bardzo doświadczony projektant-programista systemow automatyki przemysłowej i budynkowej 
jestem w stanie podjąć wiele nowych wyzwań z dziedziny automatyki i dziedzin pokrewnych. W sferze 
moich zainteresowań zawodowych znajduje się także problematyka ZARZĄDZANIA PROJEKTMI -
zajmuję się tym praktycznie od kilku lat oraz ukończyłem w tej specjalności studia podyplomowe na 
wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Aby ugruntować swoją wiedzę poddałem 
się także procesowi certyfikacji IPMA i posiadam certyfikat IPMA LEVEL D wydany przez Biuro 
Certyfikacji SPMP. 
 
Długość doświadczenia: powyżej 15 lat 
Aktualna pozycja zawodowa: samodzielny specjalista 
 

Wykształcenie                                                                                    . 
 
06/2006 - 06/2007  Politechnika Wrocławska - Wydział Informatyki i Zarządzania 

Kierunek: inne 
Poziom wykształcenia: studia podyplomowe 
Rodzaj uczelni: Uczelnia techniczna 
 

10/1990 - 06/1995  Politechnika Wrocławska - Wydział Elektroniki 
Kierunek: elektronika 
Poziom wykształcenia: magister inżynier 
Rodzaj uczelni: Uczelnia techniczna 
 

Doświadczenie zawodowe                                                                . 
 
od 02/2008   starszy projektant (samodzielny specjalista) 

PROCOM SYSTEM S.A. 
Kategorie: 

Automatyka, Oprogramowanie SCADA / PLC, Projektowanie 
Obowiązki: 
▪ starszy projektant, project manager, programista systemów automatyki 
▪ zarządzanie projektem, kierowanie zleceniem; 
▪ prace projektowe: projekt techniczny, oprogramowanie, uruchomienie, 
  serwis, szkolenia, nadzór techniczny i koordynacja prac obiektowych. 
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03/1999 - 02/2008  projektant systemów (samodzielny specjalista) 
ELEKTROTIM S.A. 

Kategorie: 
Automatyka, Oprogramowanie SCADA / PLC, Projektowanie 

Obowiązki: 
▪ projektant, programista systemów automatyki, kierownik zlecenia 
▪ projekt techniczny, oprogramowanie, uruchomienie, serwis, szkolenia, 
  nadzór techniczny i koordynacja prac obiektowych. 
 

03/1997 - 03/1999  projektant systemów (samodzielny specjalista) 
TIM S.A. 

Kategorie: 
Automatyka, Oprogramowanie SCADA / PLC, Projektowanie 

Obowiązki: 
▪ projektant, programista systemów automatyki, kierownik zlecenia 
▪ projekt techniczny, oprogramowanie, uruchomienie, serwis, szkolenia, 
  nadzór techniczny i koordynacja prac obiektowych... 
 

02/1995 - 03/1997  asystent projektanta systemów (stanowisko asystenckie) 
SSA Sp. z o.o. 

Kategorie: 
Automatyka, Oprogramowanie SCADA / PLC, Projektowanie 

Obowiązki: 
▪ asystent projektanta 
▪ oprogramowanie, uruchomienie, montaż, serwis... 
 

Znajomość języków obcych                                                              . 
 
polski:  ojczysty 
niemiecki:  poziom podstawowy 
rosyjski:  poziom podstawowy 
angielski:  poziom średni 
 

Mobilność                                                                                            . 
 
Prawo jazdy:  kategoria B 
 

Linki                                                                                                     . 
 
Strona osobista: http://www.nexuss.pl 


