Jestem absolwentem Wydziału Fizyki oraz Wydziału Informatyki. Moje
doświadczenie zawodowe obejmuje lata pracy jako deweloper w branży IT,
koordynator ds. artystycznych, oraz jako niezależny artysta i muzyk.
Obecnie łączę wszystkie nabyte umiejętności w projektach wymagających
zarówno umiejętności technicznych jak i zmysłu artystycznego. Moim
celem jest poszukiwanie innowacyjnych sposobów wykorzystania
technologii jako narzędzia do rozwoju duchowego i emocjonalnego człowieka.

Doświadczenie zawodowe

Arkadiusz Rataj

03.2021 – obecnie

Arkadiusz Rataj – www.arekrataj.pl (Warszawa)

freelance technical artist

Data urodzenia

Własna działalność gospodarcza

06.2020 – 03.2021

Koordynator ds. artystycznych
Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Galeria Apteka Sztuki (Warszawa)

13.02.1984



Organizacja, obsługa techniczna (w tym realizacja transmisji
online) wystaw i wydarzeń artystycznych, przygotowywanie
materiałów informacyjnych (zaproszenia, katalogi, media
społecznościowe).

Numer telefonu



Kontakt z artystami i klientami, prowadzenie fanpage'u.

+48 608 771 715



Koordynowanie prac zespołu pracowników ZAZ, pomoc w
realizacji zadań, prowadzenie warsztatów tematycznych oraz
regularnych spotkań integracyjnych.

Miejscowość
Warszawa

E-mail

kontakt@arekrataj.pl

07.2016 – 06.2020

Samozatrudniony artysty i muzyk
www.arekrataj.pl (Polska)

WWW

www.arekrataj.pl



Realizacja projektów artystycznych, m.in. cyklu obrazów
algorytmicznych, wirtualnej galerii, rysującego robota, Moje
prace można było oglądać m.in. podczas wystaw
indywidualnych w Krakowie (2019) i Ostrowie Wielkopolskim
(2020).



Realizacja zleceń, m.in. projektu C/C++ dla urządzenia
Raspberry Pi 4, projektów stron WWW, projektów graficznych.



Wydanie solowego albumu muzycznego uwieńczonego cyklem
koncertów m.in. w Warszawie i Sopocie.



Dokumentacja prac i wydarzeń (w tym również wideo) na stronie
WWW, redakcja bloga internetowego, prowadzenie fanpage'a.

Social media

https://bit.ly/RatajLinkedIn
https://bit.ly/RatajMuzyka
https://bit.ly/RatajYouTube

Umiejętności

Unreal Engine
Unity
C#
C/C++
Java
Android
Processing
p5
BabylonJS
JavaScript/TypeScript
Python
SQL

Języki obce
Angielski – śr.
zaawansowany

06.2007 – 07.2016

Starszy programista
Transition Technologies (Ostrów Wielkopolski)


Projektowanie i implementowanie rozwiązań IT w
technologiach .NET dla klientów międzynarodowych.

Wykształcenie
10.2009 – 06.2011

Politechnika Poznańska
Kierunek: informatyka
Specjalizacja: technologie przetwarzania danych
Poziom wykształcenia: magister

10.2006 – 06.2009

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunek: fizyka
Specjalizacja: informatyka stosowana
Poziom wykształcenia: licencjat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji(zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).

