ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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Σταυρουλάκης
Μιχάλης

/ Απρ 2014 – Έως τώρα

Web developer με πληθώρα έργων αναρτημένα στο διαδίκτυο για διάφορους τομείς
της αγοράς. Μερικές από αυτές είναι:
thesecretofgreekland.gr
armathos.gr
makrantonis.gr
fiberfun.com.gr
waterparks.gr
pozatzidiskebap.gr
/ Ιαν 2015- Οκτ 2015
10 ΜΗΝΕΣ
Εργαζόμενος στην Medtronic Hellas ως τεχνικός δικτύων-υπολογιστών με ορισμένα
έργα που εκτέλεσα να είναι η μαζική αναβάθμιση των υπολογιστών σε windows 7, η
αναβάθμιση των UPS του Server κ.α. Υπεύθυνος για την διαχείριση εταιρικών κινητών
συσκευών και των καρτών ελέγχου πρόσβασης των εργαζομένων κ.α.

v 1 ΧΡΟΝΟΣ

/ Ιαν 2014 – Δεκ 2014
Ως εργαζόμενος στην εταιρεία Digicom System Integrator αποτέλεσα εξωτερικός
συνεργάτης σε θέματα τεχνικής υποστήριξης (υπολογιστών, δικτύων) σε εταιρείες όπως
Mylan Hellas, Alstom, Elpen, IBS, Frutop

Εάν ζητηθούν υπάρχουν συστατικές επιστολές

michael@stavroulakis.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
www.stavroulakis.gr
www.linkedin.com/in/michaelstavroulakis
Δάφνης 151 Νεάπολη Πειραιά,
18452
Ημερομηνία γέννησης:
3/11/1994
+30 698 21 71 621
Απολυτήριο Στρατού: 16/2/2018 –
Ειδικές Δυνάμεις, Σχολή Αλεξ/τιστών
Κάτοχος άδειας οδήγησης Β
κατηγορίας

/Φεβ 2016 – Φεβ 2018
Πτυχιακή Εργασία
Με θέμα το “Κινητό Υπολογιστικό Νέφος” στην οποία έγινε έρευνα για την ανάδειξη των
βέλτιστων μηχανισμών και σχεδιασμών του Υπολογιστικού Νέφους για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των χρηστών. Επιπρόσθετα, προτάθηκε ένας νέος αλγόριθμος
προσαρμοσμένος στις ανάγκες του Κινητού Υπολογιστικού Νέφους.
/2012 – Έως τώρα
Πα νεπι στήμιο Π ειραι ώς
Τελειόφοιτος του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών και
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά
/Νοεμ 2012
Σεμι νά ριο
Σεμινάριο του Πανεπιστημίου Πειραιά με θέμα τo “Το Cloud στη πράξη”.

Σεμι νά ριο
/Μαρ 2013
Σεμινάριο του Πανεπιστημίου Πειραιά με θέμα τo “Web applications, Design and
Development”.
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/ 2012

Απολυτήριο λυκείου από το 5 γενικό λύκειο Νικαίας με βαθμό 16.

ΓΝΩΣΕΙΣ
Java / C#

WordPress

PHP

MS Office

JavaScript

Γνώσεις δικτύων

HTML5 / CSS

Γνώσεις hardware

SQL

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υπεύθυνος
Οργανωτικός
Συνεργατικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Τα τελευταία χρόνια έχω ασχοληθεί με τεχνολογίες αιχμής όπως cloud
computing και big data με απώτερο σκοπό την αύξηση της
παραγωγικότητας και τον καλύτερο προσδιορισμό των επιχειρησιακών
στόχων και λειτουργιών.
Στον ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με την μελισσοκομία και με τη
γυμναστική. Ταινίες, διάβασμα, έξοδο με φίλους και ταξίδια.

Επικοινωνιακός
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