Življenjepis

OSEBNI PODATKI

Dejan Marolt
Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto (Slovenija)
040328774
dejan@dejanmarolt.si
www.dejanmarolt.si
Skype maroltdejan

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
1/10/2012–30/9/2015

Diplomirani družboslovni informatik
Fakulteta za informacijske študije, Novo mesto

1/9/2006–1/9/2010

Gimnazijski maturant
Elektrotehniško - računalniška strokovna šola in gimnazija, Ljubljana

DELOVNE IZKUŠNJE
14/3/2016–v teku

Delavec v proizvodnji
Narajan d.o.o., Šmarješke toplice
▪ pakiranje eko živil
▪ mletje začimb
▪ skrb za urejenost delovnega okolja
▪ delo na napravi za lepljenje nalepk

2015–2016

Skladiščnik
Debria d.o.o., Novo mesto
▪ urejanje skladišča
▪ izdaja in razvoz materiala
▪ izdajanje in prevzemanje dobavnic v programskem okolju VASCO
▪ urejanje papirjev

18/1/2016–13/3/2016

Voznik osebnih vozil
ABC rent a car in turizem d.o.o., Novo mesto
▪ dostava vozil strankam
▪ vzdrževanje vozil

2014–2015

Študentski tutor pri predmetu Oblikovanje in programiranje spletnih strani/Spletno
programiranje
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Novo mesto
▪ organiziranje in vodenje tutorskih ur
▪ priprava učnega materiala

20/2/2015–31/7/2015

22. 9. 2016

Računalniški programer
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Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, Novo mesto
▪ vodenje projekta
▪ načrtovanje podatkovne baze za vnos podatkov
▪ načrtovanje spletne strani
▪ oblikovanje spletne strani
▪ programiranje spletne strani
▪ vzdrževanje spletne strani

2013–2014

Študentski tutor pri predmetu Uvod v programiranje/Osnove programiranja
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Novo mesto
▪ organiziranje in vodenje tutorskih ur
▪ priprava učnega materiala

28/7/2014–30/9/2014

Voznik lahkih dostavnih vozil
Gostinstvo Mrhar, Blaž Mrhar s.p., Novo mesto
▪ dostava hrane s kombijem
▪ stik s strankami

4/7/2014–30/9/2014

Prodajalec v trgovini
Od A-Ž d.o.o., Novo mesto
▪ prodaja zabavne elektronike
▪ stik s strankami
▪ urejanje trgovine
▪ reševanje reklamacij

1/4/2014–30/9/2014

Računalniški programer
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Novo mesto
▪ oblikovanje spletne strani
▪ programiranje spletne strani

1/8/2013–1/10/2013

Skladiščnik
Pošta Slovenije d.o.o., Ljubljana
▪ sortiranje paketov

1/8/2012–1/10/2012

Skladiščnik
Pošta Slovenije d.o.o., Ljubljana
▪ sortiranje paketov

5/3/2012–22/6/2012

Prostovoljno služenje vojaškega roka
Ministrstvo za obrambo, Novo mesto

1/7/2005–1/9/2005

Skladiščnik
Viator & Vektor, d.d., Ljubljana
▪ urejanje skladišča

22. 9. 2016
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▪ vnašanje artiklov, urejanje artiklov v programskem okolju VASCO

1/7/2004–1/9/2004

Skladiščnik
Viator & Vektor, d.d., Ljubljana
▪ urejanje skladišča
▪ vnašanje artiklov, urejanje artiklov v programskem okolju VASCO

KOMPETENCE
Materni jezik

slovenščina

Drugi jeziki

RAZUMEVANJE

GOVORJENJE

PISNO SPOROČANJE

Slušno razumevanje

Bralno razumevanje

Govorno
sporazumevanje

Govorno sporočanje

angleščina

B2

B2

B2

B1

B1

nemščina

A2

A2

A2

A2

A2

hrvaščina

B1

B1

A2

A2

A1

Stopnja: A1 in A2: Osnovni uporabnik - B1 in B2: Samostojni uporabnik - C1 in C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir

Komunikacijske kompetence

▪ nekaj komunikacijskih kompetenc sem pridobil ob delu v trgovini z zabavno elektronik
▪ kot vodja projekta sem veliko pridobil na področju komunikacijskih kompetenc, saj sem skrbel za
delitev dela, reševal težave, nesoglasja

Organizacijske/vodstvene
kompetence

▪ na prostovoljnem služenju vojaškega roka sem nekajkrat vodil celotno skupino, pri čemer sem
skrbel, da smo se držali časovnih rokov, vedeti sem moral število prisotnih in odsotnih
▪ na projektu sem vodil skupino 8 ljudi, razdeljeval naloge in skrbel, da je bil projekt uspešno
dokončan

Digitalna pismenost

SAMOVREDNOTENJE

Obdelava
informacij

Komunikacija

Ustvarjanje
vsebin

Varnost

Reševanje
problemov

Usposobljeni
uporabnik

Usposobljeni
uporabnik

Usposobljeni
uporabnik

Samostojni
uporabnik

Usposobljeni
uporabnik

Digitalne kompetence - Samoocenjevalna lestvica

▪ poznavanje jezika za izdelavo spletnih strani HTML5
▪ poznavanje slogovnega jezika CSS
▪ poznavanje programskega jezika JavaScript
▪ poznavanje knjižnice jQuery
▪ osnovno poznavanje programskih orodij za obdelavo fotografij Adobe Illustrator in Adobe
Photoshop (zgoraj našteta znanja sem pridobil z lastnim učenjem, v okviru predmetov Spletno
programiranje in Spletno programiranje 2, ter pri sodelovanju na projektih Po kreativni poti do
praktičnega znanja)
▪ poznavanje programskega jezika Java (znanje sem pridobil v okviru predmeta Uvod v
programiranje, ter pri izvajanju tutorstva iz predmeta)
▪ poznavanje programskega paketa Microsoft Office
▪ poznavanje operacijskega sistema Windows

22. 9. 2016
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▪ poznavanje statističnega programskega orodja RStudio (znanje sem pridobil v času šolanja)
▪ poznavanje programskega okolja VASCO (znanje sem pridobil ob delu)

Vozniško dovoljenje

22. 9. 2016

AM, B1, B
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