Иван Петров Къскатийски
Web Developer
Телефон
Email

+359 882 511 286
ikaskatiyski@gmail.com

Website

http://ivanpetrov.eu

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/ivankk/

Резюме
Смятам че съм позитивен реалист с желание да се развивам и посрещам нови
предизвикателства.
Защо програмиране? Защото обичам да създавам. Винаги съм се опитвал да разбирам как
работи дадено нещо. Доста често се случва така, че се опитвам да го пресъздам по мой начин и
това винаги ми е доставяло удоволствие.
Свободното си време обичам да прекарвам със семейството си, да се срещам с приятели и
да спортувам. Смятам че човек трябва да е максимално балансиран в личен и професионален
план. Когато той прави нещо трябва да го прави както трябва и до край. Рядко допускам
половинчати неща направени без желание, стимул и ясна перспектива.

Професионални Умения
•
•
•
•
•

Front-End Technologies: HTML, CSS,
SASS, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON
ECMAScript 6
HTML, CSS Frameworks: Bootstrap
JavaScript Frameworks: Angular 5
Responsive Website Design
Back-End Technologies: PHP

•
•
•
•
•
•

Object Oriented: C#
Databases: mySQL, Firebase
NoSQL Databases
Version Control: Git
Adobe Photoshop, Illustrator
Английски език – Отлично владеене

Образование и Обучение
от 2018

Софтуерен университет – “SoftUni”
• JavaScript for Front-End
• Programming Basics with C#
• Technology Fundamentals with C#

от 2016

Технически университет – София ( трети курс - бакалавър )
Спец. Телекомуникации

от 2011
до 2016

Професионална гимназия по телекомуникации
• Спец. Компютърни Мрежи
• Уеб дизайн
• Компютърни мрежи, приложен мрежови софтуер
• Процесори, памети, дънни платки за PC
• Асемблиране на PC
• Трета степен на професионална квалификация ( техник на компютърни системи )

от 2014
до 2016

Cisco NetAcad
• Курс: CCNA 1: Introduction to Networks
• Курс: CCNA 2: Routing & Switching Essentials

Проекти
http://ivanpetrov.eu – Информация за всички проекти върху които съм работил има в уебсайта
ми.
http://ivanpetrov.eu/omegarent/ – Това е първият ми сериозен проект, където съм направил
front end-а, дизайна и съм използвал PHP за back end. Също така е responsive и е подходящ и за
мобилни телефони и таблети.
http://ivanpetrov.eu/dictionary/ - Проект върху който работя, за да затвърдя знанията си с
Angular. Използвам Firebase за база данни и автентикация.

Сертификати

Programming Basics
with C# - June 2018
02/08/2018

JavaScript for FrontEnd - July 2018
17/09/2018

