Mathias Johan Kroyzanovski
Rua Conselheiro Ramalho, 533 Apto 84 – Bela Vista
São Paulo, SP – 01325-001

mathias@kroy.me (11) 99187 4664
kroy.me (11) 2589 8229

Autodidata, conhecimentos em administração de servidores e
infraestrutura de TI, inglês avançado, cursando Ciência da
Computação
(UAM),
independente,
com
iniciativa
e
responsabilidade



Jun/2017 – Fev/2018 – Analista de TI, Search Optics. Gerenciar
infraestrutura do escritório brasileiro, garantindo que tudo funcione
conforme esperado, cuidando de servidores, roteadores, access
points e de máquinas de usuários finais, assegurando que todos os
ativos de TI estejam em compliance com as políticas da empresa,
além de lidar diretamente com fornecedores, garantindo a entrega
dos produtos e/ou serviços contratados
Set/2015 - Ago/2016 - Analista de Suporte a Sistemas, IBM.
Suporte técnico em níveis 1 e 2 a funcionários do Grupo Fleury,
garantindo a solução de problemas de microinformática e sistemas
corporativos
Fev/2015 - Ago/2015 - Analista de Suporte Bilíngue Sênior,
Xerox. Suporte técnico em nível 2 a usuários finais de
computadores Apple, acompanhando o caso até uma solução ou
posicionamento final
Jan/2014 - Jan/2015 - Analista de Suporte Bilíngue, Xerox.
Suporte técnico em nível 1 a usuários finais de computadores Apple
Abr/2011 - Jul/2012 - Auxiliar Administrativo, Correios.

Formação





Cursando Ciência da Computação (Universidade Anhembi Morumbi)
Cursos complementares: Auxiliar Administrativo (SENAI-PR)
Certificações ACMT 2015 (Apple) e IPv6 (Hurricane Electric)

Atividades
adicionais



Atuação como freelancer administrando servidores de amigos e
conhecidos, com troubleshooting de problemas, configurações de
novas aplicações e deploy de novos servidores
Possui um laboratório em casa com hardware de gama corporativa,
com controladores de domínio, servidores DNS, firewalls, switches
gerenciados, access points, NAS e outros servidores rodando em um
ambiente virtualizado usando VMware ESXi, pfSense, FreeNAS,
Windows
Server,
FreeBSD
e
Debian
Linux
(consultar
https://kroy.me/infra para mais detalhes)
Habilidade para reparos de hardware e software, constantemente
adquirindo experiência ao consertar e realizar upgrades em
computadores de amigos e familiares.

Experiência













Outras
informações






23 anos, residente em São Paulo, disponibilidade para trabalhar em
outras cidades da região.
Disponibilidade imediata para trabalho
Inglês avançado, espanhol básico
Conhecimentos nas linguagens C, Java e Javascript

