
The Nomination Committee presents the following candidate for the Board of
Directors for the UKRFCU Annual Meeting on April 22, 2021.

Номінаційний Комітет рекомендує ннаступного Кандидата до Ради Директовів на 
Загальних Річних Зборах Кредитівки ̀Самопоміч̀, Філадельфія, ПА, 22 квітня 2021 р.

Marko Jarymovych  was born and raised in Philadelphia. He holds a Master of 
Liberal Arts degree from the University of Pennsylvania and a Master of 
Science in Information Systems from Drexel University. Marko is currently the 
Information Technology (IT) Technical Director of IT for The Department of 
Recreation and Intercollegiate Athletics at the University of Pennsylvania.

Prior to that, Marko served as IT Technical Director for the Wharton School
at the University of Pennsylvania for classroom and instructional technology 

infrastructure and services for the Philadelphia and San Francisco campuses as well as the Penn Wharton 
China Center in Beijing. With over 18 years of service at the University of Pennsylvania in various technical 
capacities, including the School of Dental Medicine, Marko is involved in strategic planning, system 
design, and execution of divisional and enterprise technology related projects. 

Marko actively participates in multiple Ukrainian-American organizations. Prior to serving on the Board 
of Directors of Ukrainian Selfreliance Federal Credit Union, Marko served on its Supervisory Committee.

Марко Яримович  народився і виріс у Філадельфії. Він має ступінь магістра гуманітарних наук з 
University of Pennsylvania та магістр наук в галузі інформаційних систем з Drexel University. Тепер 
Марко є технічним директором з інформаційних технологій для відділу відпочинку та міжвузівської 
легкої атлетики в University of Pennsylvania.

ДДо цього, Марко служив технічним директором з інформаційних технологій в Wharton School at the 
University of Pennsylvania для навчальної інфраструктури та послуг для кампусів Філадельфії та 
Сан-Франциско, а також в Penn Wharton China Center in Beijing. Маючи понад 18 років досвіду 
роботи з різним технічним потенціалом в University of Pennsylvania, а також у School of Dental 
Medicine, Марко бере участь у стратегічному плануванні, проєктуванні систем та втіленні проєктів 
відділень та корпоративних технологій.

ММарко належить до багатьох українських організацій і бере активну участь у житті української 
громади. До того, як Марко увійшов до Ради директорів Української Федеральної Кредитової 
Кооперативи "Самопоміч" у Філадельфії, він був членом Контрольної Комісії. 


