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September 2013 - september 2015

University of Manchester, Manchester, United Kingdom
MSc - Advanced Computer Science: Advanced Web Technologies
Štúdium zamerané na webové technológie, ktoré mi pomohlo rozšíriť môj obzor v danej problematike a tiež
zlepšiť moje znalosti a schopnosti v oblasti IT a web development. Po ukončení všetkých šesť modulov 
potrebných na pripustenie k dizertačnej práci, som úspešne obhájil svoj zámer spracovať nový online systém
slúžiaci študentom a zamestnancom univerzity ohodnotiť služby poskytované touto inštitúciou. Tento nový
intuitívny a užívateľsky prívetivý webový portál bol prijatý s veľkým nadšením.intuitívny a užívateľsky prívetivý webový portál bol prijatý s veľkým nadšením.

September 2010 - september 2013

University of Central Lancashire, Preston, United Kingdom
BSc - Multimedia Development
Počas trojročného štúdia na tejto univerzite v severnom Anglicku som získal prvé skúsenosti v oblasti web 
development a online marketingu. Vďaka profesionálnemu poradenstvu a pomoci od odborníkov, ktorí nás 
viedli k neustálemu vzdelávaniu, o čo sa aj naďalej usilujem, sa mi podarilo získať veľa nových poznatkov.

Vzdelanie

Osobný profil

Viac ako 12 ročné komerčné skúsenosti v oblasti internetových aplikácii, IT a marketingu
4 roky praxe ako lead web developer so zodpovednosťou za úspech projektov a projektový manažment 
Excelentná znalosť anglického jazyka, či už hovorový jazyk alebo business English – písomná aj verbálna forma
Úspešné riadenie firmy, rozhľad a vyhľadávanie nových biznis príležitostí
Komerčná znalosť jazykov HTML5, CSS3, MySQL, PHP a JavaScript
Skúsenosti s UX (User Experience) and UI (User Interface Design)
Komunikačné a prezentačné schopnosti na vysokej úrovni s profesionálnym vystupovanímKomunikačné a prezentačné schopnosti na vysokej úrovni s profesionálnym vystupovaním

Kľúčové schopnosti

w: www.jozefhindicky.com
e: hello@jozefhindicky.com
t: +421 (0) 911 999 432
t: +44 (0) 7787 77 44 50

Dynamický, spoľahlivý, pracovitý a zodpovedný tímový hráč s nadšením pre internetové aplikácie, manažment, prácu 
s ľuďmi a biznis. Považujem sa za technicky zdatného, energetického a mladého front-end vývojára, ktorý je plný 
nápadov a zároveň má aj skúsenosti v back-end development a projekt manažmente.

Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v zahraničí ako lead web developer, podnikateľ a tiež študent britskej vysokej školy 
na prestížnej University of Manchester v oblasti IT mám vybudované predpoklady na úspešné pôsobenie v ďalšom 
kariérnom raste. Samozrejmosťou sú aj skúsenosti s prácou v tíme, či už počas štúdia alebo kariéry, ale tiež 
dokážem zvládať striktné termíny samostatne systematickou prácou. Medzi moje úspechy patria mnohé úspešné dokážem zvládať striktné termíny samostatne systematickou prácou. Medzi moje úspechy patria mnohé úspešné 
marketingové kampane a projekty pre klientov z rôznych sektorov s globálnou pôsobnosťou. Dokážem sa proaktívne 
stotožniť s problémami, nájsť vhodné riešenia, rýchlo adaptovať pri zmenách, formulovať strategické plány, a tak 
zlepšiť biznis procesy a predaj. 

V ďalšom kariérnom postupe je mojím cieľom zúžitkovanie mojich skúseností pri riadení a manažmente projektov 
v oblasti IT a marketingu a tiež práca s ľuďmi v kolektíve. V neposlednom rade očakávam flexibilitu, ktorá mi umožní
zároveň pokračovať v mojich ostatných aktivitách.



August 2013 - január 2017

Julie Grady Media Ltd,  Manchester (United Kingdom)
Lead Web Developer
Ako jeden z kľúčových členov digitálneho oddelenia som zodpovedal za úspech projektov webových aplikácii pre malých a stredných podnikateľov 
až po nadnárodné spoločnosti pôsobiace v rôznych krajinách v Európe a USA. Základom úspechu bola aktívna spolupráca s tímom interných a 
externých developerov, pre ktorých som bol lídrom a zároveň som úzko spolupracoval s vedením firmy, t.j. Head of Digital, projektovými manažérmi
a CEO spoločnosti. 

Júl 2010 - súčasnosť

JH webstudio Ltd, Manchester (United Kingdom)
Managing Director & Web Developer
Z dôvodu rozšírenia kontaktov a nových pracovných príležitostí v oblasti IT som sa rozhodol využiť flexibilný pracovný čas na vybudovanie portfólia 
vlastných klientov a tak riadiť marketingové a online kampane od začiatku až po koniec za pomoci externých spolupracovníkov. Spolupracoval 
som s klientmi v krajinách Európy, najmä vo Veľkej Británii a na Slovensku. 

Zamestnanie

Apríl 2017 - máj 2017

Xcetra Media Ltd, Bath (United Kingdom)
Contract Magento Developer
Bol som oslovený touto agentúrou ako externá pomoc s existujúcim webovým e-commerce riešením vyvinutým pre celosvetovú firmu s kozmetikou 
zameranú na teenager-ov s názvom Soap & Glory (www.soapandglory.com). Hlavnou náplňou práce bolo spracovať nové dynamické menu, ktoré 
reflektovalo rozloženie kategórii a atribútov v backend systéme. Projekt bol dokončený skôr, zvyšný čas bol využitý na vylepšenie ostatných stránok. 

Máj 2017 - máj 2017

Macmillan Publishers Ltd, London (United Kingdom)
Contract WordPress Developer
Mojou úlohou bolo pracovať a zdokonaľovať efektivitu a záťaž serverov existujúceho webového riešenia postaveného na platforme WordPress - 
analýza postrehov a návrhov od verejnosti prijatých za posledných pár mesiacov, či už backend používateľov, ale aj návštevníkov webu, ktorý sa 
pohybuje v počte miliónov užívateľov za mesiac. 

Máj 2017 - december 2017

Don’t be Shy Digital Ltd, Manchester (United Kingdom)
Contract Lead Web Developer
Ako vedúci vývojár bolo mojou úlohou a náplňou práce prevziať zodpovednosť za technické riešenie a priebeh webových projektov a aplikácii. 
Táto práca bola rozmanitá a vyžadovala si pôsobenie v rôznych oblastiach - cez testovanie, vývoj, bug fixes, ale aj tzv. client facing - interakciu 
s klientmi a manažmentom firmy pri naceňovaní projektov a hľadaní efektívnych a správnych riešení v závislosti od rozpočtu a časových možností. 

Január 2018 - apríl 2021

Richer Sounds Plc, London (United Kingdom)
Contract Lead Magento Developer
Richer Sounds je britská spoločnosť zaoberajúca sa predajom zábavnej technológie do domácností online ale aj vďaka 53 kamenným predajniam 
po celej Veľkej Británii. Mojou úlohou bolo prevziať ecommerce web od externej firmy a vybudovať tím developerov pracujúcich na zmenách 
a vylepšeniach priamo v ich kancelárii v Londýne.

Apríl 2021 - apríl 2022

Sabbatical  
V apríli 2021 som si dal pauzu od každodennej práce a namiesto toho som cestoval a pracoval ad-hoc pre agentúry a firmy so sídlom v Spojenom 
kráľovstve a na Slovensku.



www.valleyliving.co.uk - HTML, CSS, JavaScript, WordPress (WooCommerce)
Webová stránka a presun celého e-shopu zo starého a neefektívneho systému na novú a modernú verziu
WooCommerce, čo malo za následok vyšší predaj a návrat zákazníkov na web. 

www.storemedia.eu - HTML, CSS, JavaScript, WordPress
Vývoj viacjazyčných web stránok pre národnú spoločnosť zaoberajúcu sa zmyslovým marketingom.

www.dondoo.com - HTML, CSS, JavaScript, WordPress
Osobný projekt, na ktorom som pracoval počas sabaticalu postavený na platforme WordPress spolu 
s custom vyhľadávaním a štruktúrou databázy.

www.citrus-rain.com - HTML, CSS, JavaScript, WordPress
Vývoj webových stránok pre národnú digitálnu spoločnosť na tlač tkanín.

www.pmdbusinessfinance.co.uk - HTML, CSS, JavaScript, WordPress
Online prezentácia na mieru pre poskytovateľov obchodného financovania pôsobiacich vo Veľkej Británii.

www.jozefhindicky.com - HTML, CSS, JavaScript, WordPress
Osobný projekt / prezentácia.

www.vocationalsolutions.co.uk - HTML, CSS, JavaScript, WordPress
Webová stránka pre firmu zameranú na pracovný trh.

Príklady prác

Schopnosti

90%
HTML5 / CSS3
12 rokov komerčných skúseností v oblasti tvorby webových stránok s použitím najnovších technológii HTML5, 
SASS/LESS CSS s ohľadom na responzívny dizajn.

90%
WordPress / Magento 2
WordPress ovládam na profesionálnej úrovni - cca. 70% všetkých webových stránok, ktoré som vytvoril a na ktorých
som pracoval, je založených na tejto platforme. Magento 2 je už takisto dlho mojou vášňou, najmä posledné 4 roky 
– aktuálne sa pripravujem na Magento 2 Certified Professional Developer skúšky.

70%
JavaScript
Počas posledných 8 rokov som aktívne používal JavaScript, v ktorom sa neustále vzdelávam - AngularJS je jednou
z mojich priorít na zlepšenie.

80%
PHP / Object Oriented Programming
Keďže sme sa na univerzite často venovali OOP (Object Oriented Programming) s použitím PHP, ktoré tiež 
využívam pravidelne v praxi, som schopný nájsť riešenie na zložité programovacie problémy. 


