Δημήτρης
Πατεράκης

Τηλέφωνο: 2812815000
Κινητό : 6999968888
E-mail: dimitris19@gmail.com
Website: http://dimitris.paterakis.eu
Διεύθυνση: Ινάτου 2 (71303) Ηράκλειο Κρήτης

Επαγγελματίας πληροφορικής

Προσωπικές
Πληροφορίες

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Γ. Πατεράκης
Εθνικότητα: Ελληνική
Ημ/νία γέννησης: 6 Ιουνίου 1967
Μητρική Γλώσσα : Ελληνική
Ξένες Γλώσσες : Αγγλική (Lower Cambridge)
Οικογ. Κατάσταση: Διαζευγμένος με 2 παιδιά

Εκπαίδευση

TEI Αθήνας

1989 - 1993

Τμήμα Πληροφορικής (προγραμματισμού και ανάλυσης Η/Υ)
Επίπεδο κατάρτισης με βάση την εθνική ή διεθνή ταξινόμηση ISCED 5Α

2o Τεχνικό λύκειο Ηρακλείου

1987 - 1989

Τμήμα ηλεκτρονικών

Επαγγελματική
εμπειρία

Ρ/Σ Studio 19 - 101,9 FM - Δ. Πατεράκης ΕΠΕ

1989 - σήμερα

Γενική διεύθυνση
Διεύθυνση επιχείρησης.
Τμήματα δραστηριότητας : Εμπορικό, διαφημιστικό, δημοσίων σχέσεων,
οικονομικής διαχείρισης,
συντήρηση - επισκευή Η/Υ και δικτύων,
κατασκευή προγραμμάτων Η/Υ
κατασκευή ιστοσελίδων

5ο, 14ο, 19ο, 32ο, 36ο δημοτικό σχολείο

2007 - 2010

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Δάσκαλος πληροφορικής στα παραπάνω δημοτικά σχολεία Ηρακλείου (ολοήμερο
πρόγραμμα)

ComTech

1992 - 1993

Υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού
Πτυχιακή εργασία σε εταιρία στη ΒΙ ΠΕ Ηρακλείου κατασκευής ρομποτικού συστήματος
γέμισης ποτού σε μπουκάλια.

Δεξιότητες

Πληροφορικής
Άριστη γνώση του αντικειμένου
Άριστη γνώση (λόγω σπουδών και λόγω αγάπης για το αντικείμενο).
Ικανότητα μάθησης οποιουδήποτε προγράμματος Η/Υ σε ελάχιστο χρόνο.
Επισκευή hardware Η/Υ.
Εξειδίκευση σε ανάπτυξη λογισμικού σε object pascal (Delphi) και MySQL databases.
Στήσιμο ασύρματων δικτύων (wifi).
Στήσιμο συστημάτων ασφαλείας (IP cameras, GSM alarm systems).
Προστασία Η/Υ (firewalls, antivirus).
Ρυθμίσεις routers and managed switches.
Άριστη γνώση internet.
Ψηφιακά και voip (asterisk) τηλεφωνικά κέντρα και συσκευές.
Βασική γνώση σε html, xml, c#, wpf, php, asp, sqlite databases.
Κατασκευή ιστοσελίδων με CMS Joomla.
Επεξεργασία ήχου μέσω Η/Υ (adobe audition)

Οργάνωσης επιχειρήσεων
Διοίκηση, εμπορικό τμήμα, δημόσιες σχέσεις, οικονομική διαχείριση
Εμπειρία στα παραπάνω τμήματα λόγω πολυετούς διαχείρισης προσωπικής εταιρίας.
Γνώσεις σε οικονομικά, λογιστικά, χρηματιστηριακά θέματα.
Έρευνα αγοράς.

Τεχνολογικές γνώσεις
Γνώσεις σε ευρύ τεχνολογικό φάσμα
Κατασκευή Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
Εξειδικευμένες γνώσεις Τηλεπικοινωνιών (Ραδιόφωνο)
Άμεση γνώση λειτουργίας και επισκευής κάθε ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής συσκευής.
Ενασχόληση (ερασιτεχνικά) με υδραυλικά, ελαιοχρωματισμούς, πατώματα,
ηλεκτρολογικά και γενικά με κάθε είδους μαστορέματα.
Σε κάθε εργασία, προσπάθεια για τέλειο αποτέλεσμα.
Άριστη γνώση ηχοληψίας (επαγγελματικά από το 1987)
Χειρισμός consoles ήχου (Soundcraft, Yamaha)
Εύρεση καλύτερων και οικονομικότερων λύσεων από παγκόσμιες online αγορές.

Άδεια οδήγησης
Β' Κατηγορίας και μηχανής μεγάλου κυβισμού

Άλλα
ενδιαφέροντα

Προσωπικές ασχολίες - χόμπυ

Σχετικά με εμένα

Είμαι Έντιμος, Συνεπής, Ευγενικός, Υπεύθυνος, Εργατικός, Υπομονετικός
Τα καταφέρνω πoλύ καλά σε συνεργασίες εντός ομάδων.
Προσπαθώ πάντα να αποδώσω παραπάνω από τις δυνατότητές μου χωρίς να υπολογίζω
ωράρια, αρκεί το αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό.

Windsurfing, kitesurfing, Κολύμπι, Ιστιοπλοΐα, Γυμναστική, Ορειβασία, Υποβρύχιο
ψάρεμα, Ποδηλασία.

