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„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”. 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

CURRICULUM VITAE 

 Dane osobowe:  

 

Imię i Nazwisko Seweryn Możdżeń 

Adres   Polska, 37-500 Jarosław,  

ul. Poniatowskiego 21 m. 1 

Telefon kontaktowy 791 86 75 99 

E-mail               sewerynmozdzen@op.pl 

Data i miejsce ur. 29.06.1984, Brzozów                                        

 

 

 

             22 stycznia 2023 r. 

  

 

 

 

 Ulubione technologie: 

Java SE 7 

Oracle Database 

MySql 

Android 

Excel/VBA 

 

 

 

Języki  obce: 

angielski poziom zaawansowany (certyfikat) 

niemiecki poziom średniozaawansowany (certyfikat) 

hiszpański poziom podstawowy 

ukraiński poziom podstawowy 

rosyjski  poziom podstawowy 
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angielski niemiecki hiszpański

ukraiński rosyjski

https://www.facebook.com/seweryn.mozdzen.1
https://www.facebook.com/seweryn.mozdzen.1
http://www.miastojaroslaw.pl/
mailto:sewerynmozdzen@op.pl
http://brzozow.pl/
https://www.facebook.com/seweryn.mozdzen.1
https://www.goldenline.pl/seweryn-mozdzen/
https://www.instagram.com/sewerynmozdzen/
https://twitter.com/sewerynmozdzen
https://www.flickr.com/photos/134231914@N04
https://pl.pinterest.com/sewerynmode/
https://www.linkedin.com/in/seweryn-mo%C5%BCd%C5%BCe%C5%84-a11834bb
http://fdk.org.pl/
https://www.instagram.com/sewerynmozdzen/
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„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”. 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Wykształcenie: 

06.2018 Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych „Inżynieria oprogramowania” – 7 ed. 

prowadzonych przez Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki  

i Zarządzania w Rzeszowie 

09.2012 Dyplom ukończenia Studiów Wyższych Stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z tytułem magistra prawa 

 

Doświadczenie zawodowe:  

11.2021 –  

do dzisiaj 

Prezes zarządu Skinology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

01.2018 –  

do dzisiaj 
 

 

Praca na podstawie umów zlecenie m. in. z zakresu webdesign, obsługa sieci 

komputerowych, tworzenie aplikacji komputerowych – Freelancer  
 

10.2013 –  

do dzisiaj 

 
 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu – Pośrednik pracy  

(doświadczenie w wielu dziedzinach pracy urzędu od obsługi klienta, cudzoziemców,  

po windykację i przeprowadzanie kontroli) 
 

03.2017 –  

do dzisiaj 
 

 

 

Przewodniczący Rady Fundacji Dróg Kulturowych 

06.2018 – 

12.2018 

 
 

Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae - Mikroprojekt finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – Project manager 
 

 

01.2017 – 

01.2018 
 

 

 

Praca na podstawie umów o dzieło m.in. z zakresu tłumaczeń językowych, prac koncepcyjno-

organizacyjnych i marketingowych – koordynacja przedsięwzięć 
 

 

12.2012 – 

06.2013 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - pomoc administracyjna - projekt 

systemowy „Podkarpackie Szkolenie Informatyczno-Metodyczne”, projekt współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

01.2008 -  

01.2011 
 

 

 

Praca na podstawie umów o dzieło m.in. z zakresu tłumaczeń językowych, prac koncepcyjno-

organizacyjnych i marketingowych – koordynacja przedsięwzięć 

03.2008 –      

11.2008 

MSC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie - staż w firmie deweloperskiej  

09.2003 – 

11.2003 

Biuro rachunkowe Alina Bugryn w Jarosławiu - staż w kancelarii radcy prawnego 

 

 

Moje aplikacje                                                                              Moje referencyjne aplikacje i strony www 

http://podyplomowe.wsiz.pl/studia-podyplomowe,Inzynieria-oprogramowania.html
http://podyplomowe.wsiz.pl/
https://wsiz.rzeszow.pl/
https://wsiz.rzeszow.pl/
http://www.wpia.uj.edu.pl/
http://www.wpia.uj.edu.pl/
http://koder.biz/
http://jaroslaw.praca.gov.pl/
http://fdk.org.pl/
http://dioc.pl/
https://rzeszow.pcen.pl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsOk0lYiIiZhQ971fx6UFzBy5XRO__SaP
http://koder.biz/?p=167

