Petr Kapsia - životopis
Kontakt
petr.kapsia@gmail.com
https://cz.linkedin.com/in/petr-kapsia-98575046
+420 606 669 992

Bydliště
Valašská 1658, Rožnov pod Radhoštěm, 75661

Narozen
8.7.1985

Osobní profil
Veškerý produktivní čas rozděluji mezi vývoj zakázkových webových projektů, vývoj produktu PoskiQ
(Clevero) a vedení projektů postavených na zmíněných produktech.
Jako vedoucí produktu PoskiQ trávím většinu pracovní doby vedení projektů (komunikací s klienty),
plánováním, konzultacemi k navazujícím profesím a běžnou denní operativu. Zbylý čas se zabývám kódováním
layoutů a UX grafických návrhů.
Vzdělávání v oboru je pro mě samozřejmost, sleduji trendy vývoje a tipuji perspektivní technologie, které se
pro produkt PoskiQ (Clevero) hodí použít.

Dovednosti
Plánování, doručení díla klientovi
HTML5 (tvorba layoutů, optimalizace)
JavaScript + jQuery (DOM manipulation, OOP)
Responzivní webdesign
PHP (na procedurální úrovni)

Zájem o pozici
Project manager
Product manager
Account manager
- orientace na IT
- orientace na technologie ( elektronika, polovodiče )

Pracovní historie
2013 - současnost

Poski.com
28.října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky
Vedoucí produktu PoskiQ

2013 - 2017

Poski.com
28.října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky
Na pozici senior front-end developer / vedoucí projektů - vedení front-end teamu, konzultace vývoje,
předimplementační konzutlace

2011 – 2013

LUNDEGAARD spol. s.r.o.
Španělská 2, Praha 2 – Vinohrady 120 00
Pozice front-end web developer. Vývoj front-end šablon pro CMS LARS VIVO
(http://vivo.lundegaard.eu) založených na xHTML, HTML5, CSS2.1 a CSS3 a JavaScriptu.
Vývoj webových stránek na frameworku JqueryMobile pro telefony a tablety s operačními
systémy Android a iOS. Servis stávajících prezentací a jejich úprava, kontroly nových
webových řešení dle interních standardů, odhady pracnosti.

2009 – 2011

OSVČ ( při studiu )
Plná orientace na obor webdesign, tvorba webových prezentací jako OSVČ, dostatek malých
zakázek, motivace k růstu, vidina perspektivy a osobní realizace.

2007 – 2009

DPP, OSVČ ( při studiu )
Výškové a speciální práce, samostatné zakázky, kalkulace, organizace, realizace.

2005 a 2006

Letní pracovní pobyty v Glasgow, GB :
- zaměstnán pracovními agenturami http://www.thetempagency.co.uk ,
http://www.maxwellbruce.com , http://www.kellyservices.co.uk

2004 – 2007

ON Semiconductor Czech Republic
1. máje 2230, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
DPP - měření senzorů pro projekt Atlas (parametrické testery HP a Keithley), operátor na
oddělení hrotového měření čipů.

Vzdělání
2005-2007,
2009 - 2011

ČVUT - fakulta elektrotechnická - obor Elektronika a sdělovací technika
Technická 2, Praha 6 – Dejvice, 166 27
Bakalářská práce na téma „Kalibrace digitálního fotoaparátu“ - programování přípravku
Arduino, post-processing snímku v simulačním prostředí Matlab.

2001 - 2005

Střední průmyslová škola elektrotechnická - obor Slaboproudá elektronika,
Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Jazyková vybavenost
Anglický jazyk – aktivně

Zájmy a koníčky
Horolezectví, kondiční běh, rocková muzika.

Navštívené odborné přednášky
3.12.2016

Barcamp Ostrava
- konference z oblasti online vývoje a marketingu

8.5.2015

Živý webinář s Petrem Pavelkem – seznam.cz
- online reklama, PPC kampaně

28. 4. 2015

Pokročilý responzivní design
- optimalizace a vývoj mobilních aplikací v HTML5 technologiích

1.12.2015

Úvod do PHP - Michal Špaček
- základy programování v PHP

21.5.2013

Business Inspiration Forum
- cyklus přednášek a rozhovorů s osobnostmi českého obchodu

21-22.9.2012

Webexpo 2012
- vzdělávací konference pro webové designéry a vývojáře

11.10.2011

Prague World Usability Day 2011
- přednášky na téma návrhu nástrojů k využívání světové sítě

22.9.2011

HTML5 Roadshow - Štěpán Bechynský
- co z HTML5 můžeme využívat již dnes a čeho se dočkáme

Projekty, na nichž jsem se účastnil
Poski.com (http://www.poski.com):
zaluzie24.eu

Kompletní realizace front-end – responzivní konfigurátor žaluzií a stínění oken.

himalyo.cz

Responzivní e-shop s multilevel marketingem.

bazeny.cz

Responhivní e-shop pro největšího evropského výrobce bazénů a zastřešení

whirlpool.cz

Responzivní webová prezentace, silně orientovaná na UX a mobilní zařízení

onlinefitness.cz

Responzivní on-line cvičební portál se streamovaným videem.

c-nabytek.cz

Responzivní e-shop pro smluvního prodejce nábytku.

msk.cz

Responzivní webová prezentace pro Moravskoslezský kraj.

Projekty založené na Bootstrap v3.3.7: intranet a mikrostránky MSK, nové zivotopisy.cz a další.

Lundegaard ( www.lundegaard.eu ):
m.lundegaard.eu

Kompletní realizace front-end. ( jQuery mobile )

touch.lundegaard.eu

Kompletní realizace front-end. ( jQuery mobile )

prg.aero - kiosky

Specifický projekt – lokalizace části www prezentace pro speciální velkoplošnou televizi s
dotykovou vrstvou se specifickým uživatelským rozhraním.

touch.finmag.cz

iPad čtečka portálu finmag.cz.

cofidis.cz

Úpravy JS kalkulaček.

prekolo.cz

Kódování front-end části projektu – nasazení na CMS skupina PRE.

iplatba.cz

Kódování front-end části projektu.

Jiné

Další projekty, které jsou již nedostupné pro JTI a 3M, , implementace mapy.cz API, aj.

