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Állampolgárság
Francia
Magyar
USA

Szakmai tapasztalat
Third Light

Wifi Telecom

Időszak
Szerződéstípus

2019. február – máig
meghatározatlan idejű szerződés

Hely
Részleg

Cambridge (Egyesült Királyság)
informatika részleg

Feladat
Állás
Szakismeretek

Üzemeltetés
szenior üzemeltető mérnök
shell, hálózatok, linux, nagios, juniper junos, git, make, ansible, go,

Részletek

VMWare ESXi, bash, python, kanban, nfs
A biztonsági mentéseket készítő rendszer újraírása, a szerverek
adminisztrációjának automatizálása, egy rack felépítése.

Időszak
Szerződéstípus
Hely

2013. március – 2018. november
meghatározatlan idejű szerződés
Martigues (Franciaország)

Feladat
Állás

VODBox
üzemeltető mérnök, projektvezető, műszaki igazgató, vezető fejlesztő,
rendszer tervező

Szakismeretek

elosztott rendszerek tervezése, C, beépített linux, KODI, bash, go,
packaging, szoftver portolás, linux kernel, docker, wifi, wifi mesh
B.A.T.M.A.N., routing, bittorrent, ansible, git, make, centos, python
Egy elosztott peer-to-peer rendszer felépítése egykártyás számítógépek
Mesh WiFi hálózatok és linux segítségével.

Részletek

R0X0R IT

Időszak
Szerződéstípus
Hely
Feladat
Állás
Szakismeretek
Részletek

2011. november – 2013. január
meghatározatlan idejű szerződés
Marseille (Franciaország)
tanácsadási szolgáltatások
igazgató
nagy rendelkezésre állású rendszerek, python, haskell, ansible, python,
docker, go, gitlab, bash, centos
Egyéni vállalkozásom. Készítettem egy high-availability plugint a
proxmoxhoz. Utána a Wifi Telecomnak dolgoztam, akik végül felvettek.

Assodev

Időszak

2008. október – 2011. november

Szerződéstípus

határozott idejű szerződés

Hely
Részleg

Marseille (Franciaország)
Marsnet

Feladat

LAMP szolgáltatások és xen szerverek karbantartása

Állás
Szakismeretek

üzemeltető mérnök, projektvezető, műszaki igazgató
PHP, apache2, nginx, node.js, mysql, proftpd, linux, docker, debian,
packaging, xen, python, routing, make, ansible, firewall, postfix, courier

Részletek

POP/IMAP, dovecot POP/IMAP, git, bash, gitlab, munin
Műszaki igazgató egy webhosztingot ajánló civil szervezetnél. A
webhoszting LAMP (Linux Apache MySQL PHP) szerver és ahhoz
kapcsolódó szolgáltatások kezelése.

Biblibre

Időszak
Szerződéstípus

2008. augusztus – 2009. szeptember
határozott idejű szerződés

Hely

Marseille (Franciaország)

Feladat
Állás

új beszerzési modul fejlesztése
junior webfejlesztő, projektvezető

Szakismeretek

perl, HTML, css, javascript, bash, git

Részletek

Junior webfejlesztőként egy új beszerzési modul fejlesztése a Koha
Integrált könyvtári rendszerhez.

REC Szentendre

DoBe

Időszak

2008. május – 2008. augusztus

Hely
Részleg
Feladat

Szentendre (Magyarország)
informatika részleg
új xen szerver installálása és LTSP vékony kliens rendszer kiépítése

Állás
Szakismeretek

linux rendszergazda, adatbiztonsági szakember
Active Directory, kerberos, LDAP, nfs, xen, gentoo, debian, RHEL,
routing

Részletek

Linux rendszergazdaként a biztonsági mentéseket kezelő rendszer
ellenőrzése és kijavítása, egy xen szerver installálása és beüzemeltetése
valamint egy LTSP rendszer kiépítése.

Időszak
Hely

2006. november – 2007. január
Budapest (Magyarország)

Részleg
Feladat
Állás

Lightevolution kiállítás
Képmanipuláció automatizálás
digitális médiakezelő

Szakismeretek
Részletek

scheme, gimp, html, bash, jpeg
Képek átméretezésének és vízjelezésének automatizálása.
A kiállításról készült képek átméretezésének és vízjelezésének
automatizálása. Ez még a webnek abban az időszakában volt, amikor sok
webes tartalom kezelő rendszer nem tudta ezt kezelni.

Tanulmányok
Luminy
Természettudományi Kar

Időszak

2007. szeptember – 2008. július

Hely
Tantárgyak
Szakismeretek

Marseille (Franciaország)
számítástechnika
algoritmusok, elektronika, matematika, C, shell, regexps

Részletek

Informatika tanulmányok egy gyönyörű helyen.
Informatika tanulmányok az Aix-Marseille egyetem Természettudományi
karának luminy-i helyszínén.

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Időszak
Hely
Tantárgyak

2005. szeptember – 2006. július
Budapest (Magyarország)
számítástechnika, nyelvészet, pedagógia

Szakismeretek

Pascal programozási nyelv, algoritmusok, objektum orientált
programozás, matematika, UNIX, VMS
Informatika és angol szakos tanári tanulmányok.

Részletek

Érdekel a nyelvészet, hiszen a nyelv annyira meghatároz bennünket
embereket. Jó volt a kedvenc tárgyam, az informatika mellé egy bölcsész
szakot is felvenni.

Szakmai érdeklődés
számítástechnikai rendszerek
elosztott rendszerek
programozási nyelvek

Hobbik
elektronika
autonóm rendszerek (robotok)
drónok

