Életrajz
Szilágyi Zsolt Ádám
6000 Kecskemét
Szarvas utca 17.
+36/30-218-5727
skagraun@gmail.com
Korábbi munkahelyeim:
1993-1995

Tata Város Polgármesteri Hivatal (Tata)
rendszergazda, programozó
 Clipper és Pascal programok írása, karbantartása
 Novell rendszergazdai feladatok ellátása
 új dolgozók oktatása

1995-1998

Semmelweis Orvostudományi Egyetem (Budapest)
rendszer-koordinátor
 Lucent telefonközpont programozása
 jogosultságok, hozzáférések menedzselése
 kisebb Pascal programok írása

1998-2002

Audi Magyarország Kft. (Győr)
méréstechnikus
 UMESS mérőprogramok készítése
 Delphi programok írása

2002-2007

Grundfos Magyarország Kft. (Tatabánya)
minőségbiztosítási technikus
 Calypso és ScanWare mérőprogramok készítése
 Delphi programok írása igény szerint

2008-2011

Sapa Profiles Kft. (Székesfehérvár)
mérőlabor vezető, mérőgép-programozó
 mérőlabor vezetői feladatok ellátása
 speciális mérőszoftverek írása

2011-

HBPO Manufacturing Kft. (Kecskemét)
IT specialista
 rendszergazdai feladatok
 Delphi alkalmazások fejlesztése

Szakmai önéletrajz

A tatai Polgármesteri Hivatalban kezdtem a pályafutásomat, mint rendszergazda. Novell
hálózatban lévő számítógépek installálása, beállítása, karbantartása volt a fő feladatom.
Itt tanultam meg Clipperben és Turbo Pascalban programozni, mivel a mindennapi munkám
ezt megkövetelte. Az általam írt adatbázis-kezelő programok könnyítették meg az
ügyintézők mindennapi munkáját.
A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen rendszer-koordinátorként álltam alkalmazásban.
Foglalkoztatásom ideje alatt új telefonközpontot építettek ki, melynek a
rendszerbeállítását és központ jogosultságainak a programozását végeztem. Ezek mellett
felkérésre készítettem az egyetem részére Pascal programokat, illetve itt sajátítottam el
a Unix alapú gépek kezelését és karbantartását is.
Az Audi Magyarország Kft-nél méréstechnikus munkakörben dolgoztam egy Zeiss Prismo
7-es mérőgépen. A szükséges tanfolyamok elvégzése után a napi munkám közé tartozott a
meglévő programok használata és a mérendő alkatrészeknek megfelelő programok írása. A
munkáltatóm felkérésére tanultam meg Delphi-ben programozni, az általam írt programok a
napi nyilvántartások készítéséhez adtak segítséget.
A Grundfos Magyarország Kft-nél minőségbiztosítási technikus munkakört töltöttem be. A
munkám folyamán Zeiss Contura, Prismo 10 és ScanMax mérőgépekkel dolgoztam.
Felügyeltem más méréstechnikusok munkáját és az általuk írt programokban az esetlegesen
jelentkező hibákat korrigáltam. Új dolgozó érkezése esetén az én feladatom volt annak
oktatása a mérőgépek megfelelő kezelésére. Nyomon követtem és javítottam az
alkatrészek rajzain történő változásokat, módosításokat. 2002 óta rendszeresen írok
Delphi programokat, melyek a Grundfos Kft.-nél a mai napig is használatban vannak.
A Sapa Profiles Kft-nél mint mérőlabor vezető dolgoztam. Itt a legfőbb feladatom a
mérőlabor mindennapi munkájának koordinálása volt, ezen kívül még a feladataim közé
tartozott az is, hogy a vevő által küldött modell és előírások alapján a megfelelő
mérőprogramokat megírjam és leteszteljem. Vevőink közé tartozott többek között az
Aston Martin, Ferrari, Webasto, Oris, Audi. Ezen cégek darabjainak mérőprogramjai CAD
modell alapján készültek, autó koordináta (RPS) rendszerben, egy Calypso off-line
állomáson. Ezen kívül még QDAS rendszerben tárolt mérési eredményekből csináltam
statisztikákat igény szerint (gépképesség vizsgálat, folyamatképesség vizsgálat, folyamat
stabilitás, stb.)
A fenti munkahelyeimen az általam írt programok használatát oktattam az ottani
dolgozóknak és a szükséges gyakorlat megszerzésének ideje alatt felügyeltem a
munkájukat.
Jelenleg a HBPO Manufacturing Kft-nél dolgozom, mint IT specialista. Itt a „klasszikus”
rendszergazdai feladatok ellátásán kívül (user támogatás, szerver- és hálózat
menedzsment, stb.)
a társosztályoknak fejlesztek különböző alkalmazásokat velük
szorosan együttműködve.

Szakmai ismeretek

Operációs rendszerek, általános szoftverek:







Windows 2000, XP, Win7, Win8, Win10
Windows Server 2012 R2
Linux és Unix alapismeretek
Microsoft Office
SAP alapismeretek
Qs-stat

Programnyelvek:






Pascal
Clipper
Delphi (jelenleg Delphi 10 Seattle)
MySql
PHP és Flex alapismeretek

Zeiss szoftverek:





Caligo
Calypso
ScanWare
UMESS

Zeiss tanfolyamok:













Umess-Unix Aufbaukurs
SAM basiscourse
Option UX21 course
Option UX22 course
Option UX18 course
Calypso basiscourse
Calypso Advenced
ScanWare basiscourse
Calypso Planner course
Calypso Simulation course
Calypso Vast Navigator course
Caligo basiscourse

Speciális képzések:
 AUKOM I.
 AUKOM II.

