
Jakub Kołodyński
Email: jakub.kolodynski@gmail.com
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Data urodzenia:  22.03.2000
Adres zamieszkania:  ul. Różyckiego 6/17, 31-324, Kraków

Chciałbym podążyć w kierunku wybranej specjalizacji - Inżynieria procesów wytwórczych. Interesuje mnie 
zarządzenie linią produkcyjną oraz projektowanie maszyn przetwórczych i w tych dziedzinach chciałbym się 

rozwijać.

Wykształcenie

Aktywność

10.2019 - obecnie

10.2020 - obecnie

03.2021 - 10.2021

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 
Specjalizacja: Inżynieria procesów wytwórczych

Jestem studentem 3-ciego roku. Otrzymuję stypendium naukowe za 
wysoką średnią ocen.

Radio 1.7

DAKS Graffiti

Delta Controls Sp. z. o. o.

Zarządzanie  30 osobowym zespołem redakcji. Przygotowanie  ramówki, 
rekrutacja oraz na ciągła kontrola postępów członków. 
Prowadzenie własnej audycji muzycznej, wywiadów oraz wydarzeń.

Projektowanie  apliakcji do obsługi budynków - kilmatyzacja, temperatura, 
kontrola dostępu, czujniki kontrolne, itp. Tworzenie spersonalizowanych 
grafik pozwalających sterować instalacjami  poprzez panel obsługi. 
Rozwiązywanie problemów w zakresie graficznego przedstawienia 
działania obiektu i dostosowania programów do potrzeb zamawiającego.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zastępca szefa redakcji programowej, Redaktor

Programista systemów BMS

11.2020 - obecnie

Projektowanie i pisanie stron oraz aplikacji internetowych (HTML. CSS, 
JavaScript, NodeJS).  Tworzenie programów  w dziedzinie inżynierskiej 
(Python).

Strona portfolio: www.jkolodynski-dev.netlify.app

Moje audycje: www.mixcloud.com/Radio17/playlists/kubek-myśli/

Programowanie

02.2014 - obecnie

Tworzenie naklejek graffiti, murali, projektów koszulek, logotypów, butów, 
obrazów.  
Prowadzenie sklepu internetowego, w którym sprzedaje moje prace.

Strona portfolio: www.daksgraffiti.com

Działność artystyczna



04.2021

03.2021

Delta Controls Sp. z. o. o.

Delta Controls Sp. z. o. o.

Szkolenie z zakresu automatyki budynkowej, konfiguracji i 
programowania urządzeń HVAC.

Szkolenie z zakresu architektury systemów BMS, konfiguracji i sposobu 
działania sterowników w sieci BACnet.

Poziom 2 - HVAC

Poziom 1 - BMS

Zainteresowania

• Turystyka motocyklowa 
• Programowanie 
• Majsterkowanie  
• Praca głosem 
• Żeglarstwo

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV, dla celów prowadzenia rekrutacji . 

Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu 

rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Kursy, szkolenia, certyfikaty

02.2022

Angielski - poziom zaawansowany 
Niemiecki - poziom podstawowy 
Rosyjski - poziom podstawowy

Autodesk Sp. z. o. o.

Szkolenie z obsługi pakietu oprogramowania Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360

Znajomość języków

Umiejętności

• Obsługa pakietu MS Office 
• Programowanie (Python, C++, JavaScript/NodeJS) 
• Prawo jazdy kat. A, B 
• Obsługa programów Autodesk (AutoCAD, Inventor, Fusion 360) 
• Tworzenie grafik (komputerowo), malowanie (farby, aerograf), rysowanie

www.daksgraffiti.com


