Θεουάνηρ Φασζηδάκηρ
Αναλτσήρ / Ππογπαμμασιςσήρ
Λετκψςία, Κύππορ
Tel: +357 96786460
Email: theofanis@hatzidakis.org
Web: http://fanis.hatzidakis.org (δείσε για StackOverflow, Linkedin)

ΠΡΟΥΙΛ
Έμπειπορ mobile και web ππογπαμμασιςσήρ με ειδικόσησα ςε backend σεφνολογίερ και frontfacing ευαπμογέρ.

ΦΕΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
PHP, SQL (MySQL, MSSQL), SOAP, REST, API design, XHTML, Javascript, CSS

ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ππογπαμμασιςσήρ
2008-

Netsmart, Κύππορ

- Φσίζει και ςτνσηπεί τπηπεςίερ VAS τχηλήρ διαθεςιμόσησαρ
καθώρ και ιςσοσόποτρ για παγκόςμιοτρ ςτνεπγάσερ
-

φεδιάζει APIs για ςκοπούρ διεπαυήρ και ένσαξηρ νέψν
τπηπεςιών

-

Δημιοτπγεί εςψσεπικέρ ευαπμογέρ για αύξηςη αποδοσικόσησαρ
και ςσαθεπόσησαρ μέςψ ατσομασιςμού

Ππογπαμμασιςσήρ
2007-2008

Microdata S.A, Αθήνα
-

φεδιάζει και αναπσύςςει ευαπμογέρ ςε .NET / MSSQL

-

Κασαγπάυει και αναλύει ςσασιςσικά από παπεφόμενερ
τπηπεςίερ

Σεφνικόρ Η/Τ
2006-2007

Κένσπο Μηφανογπάυηςηρ Αεποποπίαρ, ΓΕΕΘΑ, Αθήνα
-

Μέπορ 12μηνηρ θησείαρ.

-

Τποςσήπιξε σοτρ τπολογιςσέρ και σο δίκστο σοτ ΓΕΑ ςε επίπεδο
τλικού και ευαπμογών

-

Έλτςε σεφνικά ζησήμασα και ππομήθετςε σοτρ φπήςσερ με
ειδικέρ λύςειρ ευαπμογών
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Αναλτσήρ
Βάςεψν Δεδομένψν
2003-2006

Εθνικό Ίδπτμα Επετνών, Οσσάβα, Καναδάρ

-

Ανέπστξε μια μονσέπνα ευαπμογή για διαφείπιςη δεδομένψν

Μαύπψν Κοτσιών για σο Κένσπο Αναπαπαγψγήρ Μαύπψν Κοτσιών
-

τνεπγάςσηκε ςσενά με σελικούρ φπήςσερ και διετθύνονσερ με
ςσόφο σην αύξηςη ετφπηςσίαρ σηρ ευαπμογήρ

-

Αύξηςε παπαγψγικόσησα και αποδοσικόσησα
ατσομασοποιώνσαρ ενέπγειερ, καθώρ επίςηρ διετκόλτνε σην
χηυιακή διαφείπιςη και ανάκσηςη δεδομένψν

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Πστφίο Πληπουοπικήρ
με Σιμέρ
2000-2005

Πανεπιςσήμιο Οσσάβαρ, Ονσάπιο, Καναδάρ

- Τποσπουία από σην Nortel και σο Πανεπιςσήμιο
-

Πστφιακή επγαςία ςφεσική με σο LORNAV, επγαλείο πλοήγηςηρ
σοτ LORNET, ενόρ διαπανεπιςσημιακού επετνησικού έπγοτ για
διαφείπιςη γνώςεψν και μάθηςη.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ


Δημιοτπγεί web projects για εξεπεύνηςη ενδιαυέπονσψν νέψν σάςεψν και σεφνολογιών



τνεπγάζεσαι εθελονσικά με κοινόσησερ ςσο ίνσεπνεσ ποτ παπέφοτν έμπνετςη για
καινούπια project



Ενδιαυέπεσαι για εύφπηςσερ επιυάνειερ αλληλεπίδπαςηρ, ακπιβή και ετνόησα
ςήμασα, ατσομασιςμούρ



Μιλάει άπσαιςσα Αγγλικά και Ελληνικά, και λίγα Γεπμανικά



Εμπειπία διαφείπιςηρ δικσύψν Windows, Unix, βάςεψν δεδομένψν, web, multi-user chat
server

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ


Παίζει κιθάπα και πιάνο, απέςκεσαι ςσο να ανακαλύπσει καινούπια μοτςική



Πειπαμασίζεσαι με υψσογπαυία

ΔΙΑΥΟΡΑ


Ελληνική τπηκοόσησα



Εκπληπψμένερ ςσπασιψσικέρ τποφπεώςειρ
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