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Skuteczny Manager z doświadczeniem w realizacji projektów doradczych w Polsce
oraz na rynkach międzynarodowych (Niemcy, Belgia, Holandia). Wielokrotnie tworzył
i wdrażał nowe struktury, procesy oraz procedury wspierające biznes. Blisko

foto

współpracuje z osobami decyzyjnymi po stronie Klienta przy podejmowaniu
kluczowych dla firmy decyzji organizacyjnych, finansowych, inwestycyjnych.
Swobodnie posługuje się językami angielskim i niemieckim. Posiada wysoko
rozwinięte umiejętności interpersonalne. Ambitny, kreatywny, dynamiczny.

KLUCZOWE KOMPETENCJE
•

opracowywanie strategii biznesowych, koncepcji działania oraz rozwoju spółek, bliska
współpraca z managerami po stronie Klienta w celu zapewnienia realizacji założonych poziomów
zysku

•

prowadzenie projektów optymalizacyjnych, wspierających działalność biznesową spółki – zmiana
struktur organizacyjnych i ich dostosowanie do warunków rynkowych; wdrażanie nowych procedur
i procesów biznesowych

•

prowadzenie negocjacji oraz rozmów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi

•

budowanie długofalowych relacji z Klientami

•

tworzenie prognoz finansowych, business planów, ocena opłacalności nowych projektów
(inwestycyjnych, związanych z wprowadzeniem firm i produktów na rynek)

•

budowanie zespołów oraz efektywne zarządzanie zespołami w ramach struktur firmy, także jako
interim manager

•

umiejętność koordynacji projektów – odpowiedzialność za harmonogram, koszty, zespół,
potencjalne ryzyko w projekcie

NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE PROJEKTY
w obszarze rozwoju organizacji i budowy zespołów:
•

Avenea S.A. – optymalizacja struktury firmy na terenie całego kraju, efekt: wzrost efektywności pracy
w firmie (usprawnione procesy, wprowadzone nowe standardy działania)

•

MILLS Group (spółka niemiecka) – zakończone sukcesem wprowadzenie firmy na rynek polski;
podpisanie 3 kontraktów z dużymi klientami z branży IT w ciągu 6 miesięcy

•

Invest Now Sp. z o.o. – pozyskanie ponad 100 projektów biznesowych dla prywatnych inwestorów,
wyselekcjonowanie 10 najlepszych i stworzenie dla każdego z nich modelu biznesowego;
wprowadzenie 2 wybranych projektów na rynek

•

Bilbao Sp. K. – zbudowanie skutecznego i zmotywowanego zespołu handlowego, bardzo dobrze
ocenianego przez klientów firmy

w obszarze udoskonalania procedur i procesów biznesowych:
•

KRUS Sp. z o.o. – udoskonalenie procedur zarządzania projektami oraz zarządzania łańcuchem
dostaw w firmie, wskazanie nowych możliwości związanych z optymalizacją kosztów

•

IT Shock Sp. z o.o. – udoskonalenie procedur dotyczących prowadzenia projektów technologicznych
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w obszarze budowy relacji z partnerami biznesowymi i optymalizacji działań w zakresie sprzedaży:
•

Sell S.A. – rozwój strategii sprzedaży (wzrost sprzedaży o 21 % w ciągu 6 miesięcy)

•

Hamas Sp. z o.o. – wzrost sprzedaży o 27 % uzyskany dzięki zarządzaniu typu interim management

•

Baltic S.A. – pozyskanie 3 partnerów biznesowych z Holandii; doprowadzenie do podpisania
kontraktów z klientami i wprowadzenie firmy na rynek holenderski

•

OTTO Sp. z o.o. – pozyskanie 5 kluczowych klientów na terenie Wielkopolski

HISTORIA ZATRUDNIENIA
08.2011 – nadal

Perfect Consulting Sp. z o.o., Warszawa
Business Development Executive

06.2009 – 06.2011

Ores Sp. z o.o., Warszawa
Project Manager

09.2007 – 06.2009

Linus S.A., Warszawa
Project Manager

EDUKACJA
2002 – 2007

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kierunek: Zarządzanie, magisterskie studia stacjonarne

NAJWAŻNIEJSZE KURSY I SZKOLENIA
15.10.2013

Zwinne podejście do zarządzania projektami, Grupa PM, Warszawa

12.09.2013

Metodyka PRINCE 2, House of Skills, Warszawa

30.05 – 01.06.2013

Skuteczne zarządzanie zespołem projektowym, Intra-Biznes, Kraków

04 – 07.12.2012

Budżetowanie i zarządzanie kosztami, Intra-Biznes, Warszawa

16 – 18.11.2011

Rozwiązywanie problemów dotyczących zagadnień biznesowych, House
of Skills, Sopot

24 – 26.07.2010

Techniki negocjacji i sprzedaży, Effect Group, Warszawa

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI
•

język angielski: poziom zaawansowany, certyfikat “Certificate in Advanced English” (2005)

•

język niemiecki: poziom zaawansowany, certyfikat „Zentrale Oberstufeprüfung” (2004)

•

obsługa komputera:
Pakiet MS Office – znajomość bardzo dobra
Corel – znajomość dobra

•

prawo jazdy kat. B (od 2003 r., bezwypadkowo)

ZAINTERESOWANIA
Podróże po Azji i kuchnia azjatycka, nurkowanie, gra na gitarze, motoryzacja i nowinki techniczne.
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Referencje dostępne na życzenie.
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