
Mateusz Mikoda 
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Portfolio: www.mmikoda.pl 

Kontakt: 784 317 464 

                                                  mmikoda.pl@gmail.com 

Uzdolniony, kreatywny, zmotywowany inżynier architekt z ponad 10-letnim 

doświadczeniem z radością dołączy do zespołu inżynierów i projektantów w celu zdobycia 

kolejnych technicznych umiejętności, doświadczenia i poszerzenia wiedzy. 

 WYKSZTAŁCENIE                                                                                                                                      :                                                                                                                     

2012 – 2014  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych 

kierunek: Architektura i Urbanistyka  

uzyskany tytuł: magister 

2007 – 2011  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych 

kierunek: Architektura i Urbanistyka 

uzyskany tytuł: inżynier architekt 

 

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE                                                                                                            :  

11.2017 – 02.2018 Inżynier budowy 

Time Builders – Perth, Australia 

obowiązki:  prace ogólnobudowlane, przygotowywanie placu budowy, realizacja 

budowy elementów konstrukcyjnych, nadzór nad dokumentacja wykonawczą itp. 

 

07.2016 – 11.2017 Architekt / Grafik 3D & 2D  

IM-Produkcja – mała architektura - Chorzów  

obowiązki:  wizualizacja, projektowanie i  tworzenie rysunków technicznych 

obiektów małej architektury, mebli oraz konstrukcji  i  elementów stalowych.  

 

06.2010 – 11.2017 Architekt wnętrz / Grafik 3D & 2D  

Qbatura Studio – studio projektowania wnętrz - Katowice 

obowiązki:  projektowanie wnętrz, wykonywanie wizualizacji i budowa modeli 3D, 

inwentaryzacja, przygotowywanie  i tworzenie rysunków technicznych, nadzór 

autorski nad projektami. 

 

06.2010 – 11.2017 Grafik / Architekt 

Silesia Heavy Transport - Katowice 

obowiązki:  tworzenie grafiki na potrzeby marketingowe, budowa i prowadzenie 

strony www, facebooka itp. Wymiarowanie i rysowanie elementów drogi. DTP, 

reklama, kontakt z klientami itp. 

 

02.2012 – 05.2014 Asystent architekta 

Biuro Projektowe ATELIER - Katowice  

obowiązki:  wykonywanie projektów architektonicznych, (wykonawczych,  

budowlanych, konstrukcyjnych, warsztatowych), tworzenie wizualizacji, modeli 

3D, dokumentacji projektowej, nadzór autorski. 



 

03.2009 – 07.2009 Asystent architekta 

Studio Stożek i Partnerzy - Katowice  

obowiązki: tworzenie wizualizacji 3d, rysunków technicznych (wykonawczych, 

budowlanych, konstrukcyjnych, warsztatowych) pomoc przy tworzeniu 

kosztorysów. 

03.2005 – obecnie Grafik 2D 

NearlyOutsiders.com  

obowiązki: tworzenie projektów graficznych, stron www, ulotek, banerów, 

identyfikacji wizualnej, logotypów, papierów firmowych, przygotowanie do druku, 

obróbka grafiki wektorowej itp. 

 

 UMIEJĘTNOŚCI                                                                                                                                           : 

Obsługa komputera:  

 

• biegła obsługa komputera w 
środowisku Windows,  

• Autodesk AutoCAD 

• Graphisoft  ArchiCAD 

• Artlantis Studio 

• Corel Draw 

• Adobe Illustrator 

• Adobe Photoshop,  

• Blender 

• Sketchup 

• Pakiet MS Office,  

• HTML/XHTML, CSS  

• Tworzenie stron www oraz 
elementów grafiki użytkowej 

 

Dodatkowe 

umiejętności:  

 

• racjonalne myślenie,  

• praca pod presją,  

• punktualność,  

• rzetelność,  

• dokładność,  

• pomysłowość,  

• umiejętność pracy w grupie,  

• analityczny umysł,  

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów,  

• dobra organizacja pracy,  

• samodzielność,  

• czytanie rysunków technicznych,  

• znajomość prawa budowlanego. 

 

Prawo jazdy: kategoria A, B, C + kwalifikacja 

Języki obce: angielski – bardzo dobry w mowie i piśmie. IELTS – 6,5 

 

 ZAINTERESOWANIA                                                                                                                                 :  

Modelowanie 3D, wzornictwo przemysłowe, astronomia, astrofizyka, podróże, architektura modernistyczna i 

nowoczesna, grafika komputerowa,   

 

REFERENCJE                                                                                                                                                :                                                                                                                                          

Referencje mogą zostać dostarczone na życzenie pracodawcy 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 

926 z póź. zm.). 


