
Michał Noga
Front-end Developer

Mój pierwszy kontakt z front-end'em miał miejsce w 2009 roku, kiedy stworzyłem oficjalną stronę 
internetową szkoły, do której uczęszczałem. Następnie stworzyłem oficjalną stronę internetową mojego 
liceum. Byłem dumny ze swoich osiągnięć, ale nie byłem pewien, czy będę w stanie utrzymać się z 
kodowania. Po uzyskaniu tytułu magistra na uczelni postanowiłem wrócić do IT i od początku 2019 roku 
pracuję jako front-end developer na pełen etat.

Skontaktujesz się ze mną przez:

Stona: 
m-noga.com

Email: 
m.noga@email.com

Linkedin: 
linkedin.com/in/nogamichal

Telefon: 
+48 799 293 154

UMIEJĘTNOŚCI
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MOJA PODRÓŻ

Używam przede wszystkim:

SPA PWA RWD strony pixel-perfect Design systemy

Wiem jak tworzyć:

Biblioteki komponentów paczki npm

rozszerzenia aplikacje cross-platform

jQuery Ajax PHP Laravel Gulp Firebase GraphQl Wordpress Prestashop

Pracowałem z (w podstawowym stopniu):

Webpack

LambdaTest

BEM Storybook

Jira

REST API Docker

Adobe XD Linux Windows Mac OS Scrum

Agile

Material UI styled-components Bootstrap

Pinia Adobe Photoshop

Nuxt.js

yarn

Async Storage

Potrafię używać:

nvm

i18n GitLab CI/CD

HTML CSS JavaScript Jest

Redux ToolkitViteHusky ESLint Prettier npm git GitHub GitLab Figma

React NativeSASS/Scss TypeScript React Vue 2 & 3 Cypress

HISTORIA ZATRUDNIENIA

Software Developer, specjalizacja Front-end
BIT Michał Noga / 03.2022 - Obecnie

Obecnie większość tego, czym się zajmuję, to aplikacje webowe, panele użytkownika i administratora 
oraz design systemy. Nadal tworzę designy i wszelkiego rodzaju strony internetowe. Część mojego 
czasu pracy poświęcam na mentoring. W wolnym czasie tworzę aplikacje typu cross-platform.
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Front-end Developer i Designer
Dianet / 06.2019 – 05.2020

W Dianet byłem odpowiedzialny głównie za tworzenie stron pixel-perfect oraz tworzenie grafik, 
logotypów i projektów stron internetowych. Częścią mojej pracy było tworzenie stron WordPress 
i edytowanie ich przy użyciu HTML, CSS, Scss, jQuery oraz podstaw PHP, Laravel, Bootstrap i Ajax. Po 
objęciu pozycji lidera byłem odpowiedzialny za proces rekrutacji młodszych developerów i designerów.

Staż: Grafik i twórca szablonów
Katamaran / 08.2017 – 10.2017

Podczas stażu byłem odpowiedzialny za tworzenie szablonów HTML i CSS do aukcji oraz 
przygotowywanie grafik do celów promocji firmy.

Front-end Developer i Web Designer
WeMakeIt / 08.2020 – 02.2021

Podczas mojej współpracy z WeMakeIt pomogłem stworzyć tę ówcześnie cyfrową agencję i wykonałem 
wiele zróżnicowanych stron internetowych dla jej klientów między innymi z branży motoryzacyjnej, 
kosmetycznej i ekologicznej.

Polski (Ojczysty), 
Angielski (B2 / C1), 
Niemiecki (A1) 
 
Studiowałem na Uniwersytecie Łódzkim. 
W 2018 roku otrzymałem tytuł magistra administracji.

JĘZYKI I EDUKACJA
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Front-end Developer i Web Designer
Freelancer / 03.2021 – 02.2022

Podczas mojej pracy jako niezależny wykonawca współpracowałem z moimi poprzednimi firmami i 
poszerzałem bazę klientów, ucząc się nowych technologii i frameworków. W tym czasie byłem 
mentorem, tworzyłem strony internetowe i służyłem jako wsparcie techniczne.
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