Michał Noga
Front-end Developer
KONTAKT
+48 799 293 154
m.noga@email.com

Moją przygodę z Front-end'em zacząłem w 2009 roku kiedy
utworzyłem oficjalną stronę mojej szkoły, a następnie oficjalną
stronę mojego liceum i kilka innych mniejszych projektów.

linkedin.com/in/nogamichal

Od tamtej pory stworzyłem dziesiątki stron i aplikacji.
Od 2019 roku zajmuję się Front-end'em na pełen etat.

UMIEJĘTNOŚCI

Zobacz część moich prac:

-

HTML 5
CSS 3
JavaScript ES6+
Sass / Scss
MUI & Styled Components
React.js
NPM
Firebase
Git, GitHub & GitLab
REST API
Photoshop & Adobe XD
Figma

Podstawy:
- Gulp & Webpack
- Vue
- Angular
- PHP & Laravel
- jQuery
- Bootstrap
- WordPress
- TypeScript
- Jest, Cypress
- GraphQl

JĘZYKI
- Polski (Ojczysty)
- Angielski (B2 / C1)
- Niemiecki (A1)

https://m-noga.com/

HISTORIA ZATRUDNIENIA
Software / Front-end Developer
BIT Michał Noga / 03.2022 - Obecnie

Obecnie tworzę aplikacje typu cross-platform w React Native,
design systemy w Vue i React, sklepy i strony internetowe.
W części projektów używam testów jednostkowych oraz e2e.
Zajmuję się także mentoringiem a od czasu do czasu wciąż
zajmuję się designem.

Front-end Developer & Web Designer
Freelancer / 02.2021 - 02.2022

Jako freelancer wciąż używałem technologii których
używałem dotąd ale do jej grona dołączył m.in. React,
Material UI, Webpack oraz Gulp. W tym czasie rozpocząłem
consulting techniczny.

Front-end Developer & Web Designer
WeMakeIt / 10.2020 – 02.2021

Podczas pracy dla WMI porzuciłem pracę z jQuery na rzecz
JavaScript by poszerzyć moją wiedzę w tym zakresie, co było
moim wprowadzeniem do świata Frameworków. W dalszym
ciągu większość designów wykonywałem samodzielnie.

Front-end Developer & Designer

EDUKACJA
W roku 2018 uzyskałem tytuł
magistra administracji
Uniwersytetu Łódzkiego.

Dianet / 06.2019 – 05.2020

W Dianet zajmowałem się głównie tworzeniem stron
internetowych z użyciem HTML, CSS, jQuery, Bootstrap,
podstaw PHP, Laravel, Ajax oraz Wordpress. Zajmowałem się
również rekrutowaniem i szkoleniem junior developerów. Jako
główny grafik/designer byłem odpowiedzialny również za
szkolenie nowo zatrudnionych designerów.

