Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Alexandru-Ionel Bordei
Cluj-Napoca (România)
+40 730 246 821
alex.bordei@whiz.ro
http://alexbordei.com https://www.linkedin.com/alexbordei https://github.com/AlexBordei
Skype alex@whiz.ro
Sexul Masculin | Data naşterii 31/08/1991 | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/04/2017–Prezent

Full-Stack Developer - Remote
Codeable ApS, Klampenborg (Danemarca)
https://codeable.io/developers/alex-bordei/
Codeable ApS reprezintă una dintre cele mai puternice companii de outsourcing de servicii web.
Regimul ei exclusivist permite menținerea unui nivel calitativ ridicat, furnizând serviciile a aproximativ
300 dezvoltatori în fața cererilor unui număr impresionant de clienți.
Mai multe despre activitatea acestora regăsiți la https://codeable.io/

01/07/2016–Prezent

Full-Stack Developer
Whiz Media Center SRL, Bucuresti (România)
În cadrul Whiz Center am continuat colaborarea cu majoritatea clienților pe care PFA-ul i-a avut și am
dezvoltat colaborări noi cu clienți noi și platforme de outsourcing.
Printre atribuțiile mele, pe lângă dezvoltarea de software am fost responsabil de menținerea relațiilor
cu clienții, project management și administrarea firmei.

01/10/2012–12/2016

Full-Stack Developer
Bordei S. Alexandru Ionel PFA
De-a lungul celor patru ani cât mi-am desfășurat activitatea sub forma juridică a PFA-ului, am câstigat
experiențe vaste de management al proiectelor și tehnici de dezvoltare a software-ului la comandă.
Unele din relațiile de afaceri caștigate în acest timp au fost păstrate în parteneriat cu Whiz Center.
Domeniul de activitate: dezvoltare soft la comandă.

Manager IT
Rompay Solutions SRL, Bucuresti (Romania)
Rompay Solutions reprezintă unul dintre cei mai mari procesatori de tranzacții, prin intermediul
terminalelor de tip Self-Service.
Atribuțiile jobului meu din cadrul acestei companii au constat în realizarea integrărilor dintre Rompay și
partenerii pentru care procesările tranzacțiilor urmau să fie făcute.
Am fost responsabil pentru stabilirea detaliilor tehnice, dezvoltarea unui plan de management de
proiect pentru fiecare integrare, dezvoltarea unui flux tehnic bazat pe realizarea de gateway-uri
(majoritatea librării scrise în C#) capabile să acceseze și să proceseze datele primite din partea
webservice-ului furnizat de partener, în concordanță cu cele introduse de clientul final.
Frumusețea jobului a constat în libertatea deplină de a discuta, proiecta, executa și gestiona proiectul
de la început până la sfârșit.
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Redactor şi moderator emisiune şi asistenţă tehnică pentru alte emisiuni
S.C. SIGNUS TELECOM SRL, Radio Baragan, Calarasi (Romania)
Un prim Job excelent.
Zilnic moderam o emisiune radio de 3 ore, incluzând în cadrul acesteia știri de interes local și alte
noutăți din lumea mondenă. Totodată, am fost responsabil de mentenanța tehnică a echipamentelor și
asigurarea asitenței tehnice pe durata altor emisiuni.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2017–Prezent

Program masterat

Nivelul 7 CEC

Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (România)
Inteligență computațională aplicată

2010–2015

Diplomă de licență

Nivelul 6 CEC

Universitatea „Politehnica” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Bucuresti (Romania)
Inginer expert în modelare şi simulare matematicã şi fizicã

Diplomă de bacalaureat

Nivelul 4 CEC

Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”, Călărași (Romania)
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B1

B1

B1

B1

B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Ca freelancer am dezvoltat bune abilități de comunicare, cooperare pe toată durata colaborării dintre
mine, entitățile reprezentate de mine și clienții finali.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Încă din 2013, începand cu poziția de Manager IT în cadrul companiei Rompay Solutions SRL am
dezvoltat bune competențe organizatorice ale colaborărilor și proiectelor ce urmau să fie dezvoltate
sau ce se aflau în curs de dezvoltare.
Ulterior, experiența a devenit mai vastă, odată cu diversificarea tipurilor de colaborări și odată cu
oportunitatea cunoașterii unui volum mai mare și mai diferit de clienți.
De-a lungul timpului am avut experiențe de leadership al unei echipe de 3 oameni.

Competenţă digitală
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AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat
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Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Limbaje de programare, tehnologii si baze de date:
C#, JAVA, JAVA pentru Android, PHP, JavaScript, Ajax, HTML5, CSS3, MSSQL, MySQL, jQuery,
Bootstrap, CodeIgniter, WordPress, REST API, WSDL, Arduino, Tizen SDK, Linux, IIS
Alte competenţe

Permis de conducere

Membru activ al comunității Open-Source, cred cu tărie în deviza "Sharing is Caring", încercând să
ofer prin intermediul conferințelor, întâlnirilor specifice, dar și prin intermediul blog-ului personal,
cunoștintele și experiențele dobândite de-a lungul timpului.
B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Conferinţe

"Connected with the physical world - WordPress integrates IoT elements"
Presentation and Q&A by Alex Bordei
Wordpress Meetup Bucharest - Noiembrie 2016

Conferinţe

Alex Bordei - Self hosted Cloud Storage Solutions - OwnCloud
Presentation and Q&A by Alex Bordei
CodeCamp/Iași. "Probably the largest IT conference in Romania!" - Aprilie 2016

Conferinţe

Major WordPress vulnerabilities
Presentation and Q&A by Alex Bordei
Wordpress Meetup Bucharest - Aprilie 2015

Proiecte

Mentor programare microcontrolere
Tip proiect: Voluntariat
Coder Dojo
Ianuarie 2016 - Ianuarie 2017
CoderDojo, comunitatea globală de cluburi de programare non-profit, a apărut din dorința de a le oferi
copiilor și tinerilor acces la magia din spatele tehnologiei care este tot mai prezentă în aproape tot
ceea ce ne înconjoară. (http://coderdojo.ro/)

Proiecte

Profesor Java Basic
Tip proiect: Parteneriat
Academia Credis, București
Aprilie 2017 - August 2017
Colaborarea cu cei de la Credis Academy mi-a oferit posibilitatea de a preda cursul de JAVA Basic în
cadrul unuia dintre programele lor de studii.

Proiecte

Voluntar
Tip proiect: Voluntariat
Asociaţia "Voluntariat la pătrat", programul Tineret în acţiune finanţat de Comisia Europeană
Septembrie 2008 - Iunie 2009

Distincţii
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Mențiune
Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti - Secţiunea „Mecanisme şi Roboţi" - Baze de
date server client utile în proiectarea mecanismelor
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Distincţii

Diplomă de Onoare pentru întregul sprijin acordat comunităţii – Primăria municipiului Călăraşi

Distincţii

Diplomă pentru organizarea evenimentului CINEFORUM – Tenaris Silcotub Romania
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