KISS TAMÁS
INFORMATIKAI SZAKEMBER, PROJECTMANAGER, WEBFEJLESZTŐ ÉS CÉGVEZETŐ VAGYOK.
 1987. 12. 08.  1222 Budapest, Hegyfok u. 1/C  +36 (20) 523-75-77  kiss.tamas@tommychris.hu  tommychris.hu

HITVALLÁS
HISZEM, HOGY AZ IT ÉS A MEGFELELŐ IT ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL
BÁRMELY VÁLLALKOZÁS MŰKÖDÉSE FEJLESZTHETŐ.

MUNKATAPASZTALATOK
2011. ÁPRILIS –

SEED Alapítvány – IKT Manager

JELENLEG

Feladatom

az

munkavégzését

Alapítvány
elősegítő

munkatársainak
IT

eszközök,

minél

szoftverek,

hatékonyabb
rendszerek,

módszertanok felkutatása, véleményezése, bevezetése, testreszabása
valamint üzemeltetése.
2012. DECEMBER JELENLEG

MultiCat Kft. - ügyvezető
100%-ban saját tulajdonú, egyszemélyes kft. Létrejöttének elsődleges célja
új kihívások és új tapasztalatok megszerzése. Megtapasztaltam rengeteg
olyan dolgot, amit csak cégvezetőként lehet igazán, pl. vállalati pénzügyek,
adózás, vállalati jog, számvitel, szerződésírás, önálló munkavégzés.

2013. MÁRCIUS 2017. DECEMBER

PK Követeléskezelő Zrt. – Informatikai vezető
Feladatot kaptam, hogy egy 100 éves múltra visszatekintő pénzügyi
vállalkozás IT rendszerét felfrissítsem, aktualizáljam. A feladatvégzés során
kimondottan figyelni kellett arra, hogy a cég és az ott bevezetésre kerülő
szoftverek és módszertanok megfeleljenek a Hitelintézetekről és Pénzügyi
Vállalkozásokról szóló törvénynek.
A cég illetve a szorosan vett cégcsoport napi működésébe bevezettem egy
integrált követeléskezelési rendszert. Megújításra került a cégcsoport
arculata, belső- és külső kommunikációja.

2016. NYÁRI SZEZON,
2017. NYÁRI SZEZON

IT Support
A 2015-ben megalakuló HelloPay a Metapay nyomdokain fesztiválok és
szórakozóhelyek készpénzmentes fizetési rendszerének fejlesztésével és
üzemeltetésével foglalkozik. 2016 és 2017 nyarán összesen kb. 10
nagyrendezvényen helyszíni support, valamint technikusi feladatkörben
dolgoztam.

2015. SZEPTEMBER 2016. NOVEMBER

SEED Alapítvány – Adminisztrátor, Rugalmas Vállalkozás Projekt
A SEED Alapítvány, mint konzorciumi partner részt vett a GINOP-5.3.1 (A
rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban) projekt
megvalósításában.

Az

én

dolgom

kettős

volt:

Eleinte

a

projekt

weboldalának elkészítése, majd legfőképpen a projektbe bevont cégek
adminisztrációja, állapotuk nyilvántartása, jelentések készítése a kiíró felé.
2015. JÚLIUS 2017. JÚLIUS

TEHÁT Teázó - ügyvezető
Igazi hobbiprojekt, mely végül egy újabb vállalkozásban foganatosodott meg.
2 társammal közösen a Városliget sarkánál nyitottunk egy teázót, mely
mostanra önellátó és önfenntartó lett. Az üzemeltetés során jópár igazán
hasznos készségekre tettem szert, többek között a csapatmunka, beosztottak
koordinálása, (higiéniai) szabályzatok betartása és betartattatása, ügyfelekkel
való kommunikáció, s több eddig hiányzó szakterületet is sikerült
megismernem, mint pl. marketing több vállfaja (online, offline, content),
hatóságokkal való ügyintézés.

2011. DECEMBER 2014. AUGUSZTUS

Metapay – IT Support, fejlesztési vezető
2010-től a Metapay a magyarországi érintésmentes fizetési rendszer
meghatározó szereplője. Igen hamar legfőbb feladatommá az vált, hogy az
egész fizetési rendszer továbbfejlesztésével foglalkozzak. Fesztiválról
fesztiválra, rendezvényről rendezvényre gyűjtöttem a tapasztalatokat
minden felhasználói szegmenstől, amelyeket a cég IT vezetőjével
egyeztetve, 2 fejlesztő és egy tesztelő segítségével valósítottunk meg.

2006. DECEMBER 2011. MÁRCIUS

CreaTeam Promotional Kft. – Értékesítés-támogató
Célom volt a személyes képességeim fejlesztése. Kommunikációs
képesség, sales technikák elsajátítása, valamint csapatban dolgozni. 5 éven
keresztül az adott műszaki áruházban szólítottam meg vásárlókat, és valós
tényekkel alátámasztva meggyőzzem őket, hogy miért az általam
promótált márka termékét vásárolják meg.

TANULMÁNYOK
2006 – 2013

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Mérnök informatikus BSC
Az iskola és a környezete életem meghatározó részévé vált. Meghatározó volt
a Schönherz Kollégiumban töltött 3 évem, mind szakmailag, mind
közösségileg. Részt vettem gólyatáborok, gólyabálok szervezésében és
lebonyolításába, 1 évig vezettem a Pulcsi és Foltmékör nevű öntevékeny kört.
A Rendszerfejlesztés szakirány során bevezetést kaptam a legfontosabb
információrendszer
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fejlesztési

módszertanokba,

információrendszerek
2. oldal

kifejlesztését elősegítő módszertanokba, amik a következő általános
területeket érintik: megvalósíthatósági elemzés, követelmények elemzése (a
jelenlegi helyzet felmérése, alternatívák kidolgozása a javasolt rendszer
működésére),
(alternatívák

követelmény-specifikáció,
kidolgozása

a

javasolt

logikai

technikai

rendszertervezés
környezetre,

logikai

feldolgozások meghatározása).
1998 – 2006

Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest
Az országban az elsők közötti 8 osztályos „kísérleti” gimnázium. Fő erőssége
a műszaki tudományok, az itt szerzett tapasztalatok és tudás segített abban
is, hogy Informatika OKTV verseny országos döntőjén 4. helyezést értem el.

SZEMÉLYES
TULA JDONSÁGOK

KÉPZETTSÉGEK

Problémafelismerés

Konfliktuskezelés / Asszertivitás

Komplex döntést igénylő helyzetek

Proaktivitás

felismerése

Projektmenedzsment

Higgadtság

Szervezőképesség

Analitikus és logikus gondolkodás

Flexibilitás

Nyitott szemlélet

Kommunikáció

Mobilitás

EU projektek ismerete

B kategóriás jogosítvány
World Café Facilitátor

NYELVEK

Magyar (Anyanyelv)
Angol (B2)
Német

KÉSZSÉGEK
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Drupal(7,8)



OO Programozás



PHP



JSON



MySQL



Parancssor



HTML(5)



SEO



CSS(3)



MVC séma



Bootstrap Framework



ORM



LESS



XML



Symfony(2)(3)



Java



JQuery



C, C++



Javascript



C#



3. oldal

ESZKÖZÖK /
RENDSZEREK

Windows (20+ év)



Microsoft Excel (10+ év)



Microsoft Word (10+ év)



Microsoft PowerPoint (10+ év)

ÉRDEKLŐDÉSEK

Atlassian Confluence (3 év)


Atlassian JIRA (2 év)



Atlassian Crowd (2 év)





Atlassian BitBucket (1 év)     

Microsoft Access (5 év)



Atlassian Bamboo (1 év)



Microsoft Project (1 év)



Atl. SourceTree (2 év)



Chrome/Firefox (10+ év)



Git (4 év)



MSSQL (2 év)



Adobe Acrobat (5 év)



Notepad2 (5 év)



Adobe Photoshop (7 év)



Unix (2 years)



Adobe InDesign (2 év)



WinSCP (7 év)



Adobe Premier Pro (1 év)     

Teamviewer (2 év)



SCRUM (1 év)



Természetjárás és Geocaching
Több mint 1 éve rendszeresen járom Magyarország-, és azon országok tájait,
amerre éppen megfordulok. Kirándulásaim során mások által elrejtett
dobozokat keresek a GPS készülékem segítségével.
2017. nyarára a megtalált geoládáim száma átlépte az 1600-at, melyeket a
világ 13 különböző országában gyűjtöttem össze.
LEGO Star Wars
Hobbijaim közé tartozik, hogy a Star Wars témájú LEGO-kat gyűjtök, s a
kirakásaikról time lapse videókat készítek. A megszokottól eltérően a nagyobb
készletektől haladok a kisebbek felé.
Társasjátékok
Egy kisebb társasággal rendszeresen társasjátékos esteket tartunk. Több mint
40 darabos társasjáték készletünkből mindig megtaláljuk a megfelelőt, legyen
szó akár egy 20 perces gyors játékról, akár egy 3-4 órás Trónok Harca partiról.
TEDxSomlóiStWomen
2012-ben

és

2013-ban

a

nemzetközi

TEDWomen-el

egyidőben

megrendezésre került Magyarországon 2 TEDxWomen rendezvény, melynek
szervezőbizottságában büszkén vállaltam a szerepem, és azóta is büszkén
vállalom, hogy azon pár magyarországi személy közé tartozhatok, akik TEDx
rendezvényt szervezhettek.

ELÉRHETŐSÉGEK
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 +36 (20) 523-75-77
 kiss.tamas@tommychris.hu
 tommychris.hu
 1222 Budapest, Hegyfok u. 1/C

 https://www.facebook.com/ktommychris
 https://www.linkedin.com/in/tommychris
 tommychris
4. oldal

