DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Prywatna działalność consultingowa
Okres zatrudnienia:

maj 2009 – obecnie
W
ramach
prowadzonej
działalności
gospodarczej
współpraca z m.in. firmami: Consortia Sp. z o.o. w zakresie
nadzoru organizacyjnego w Spółce, bezpośredni zarządzanie
70 osobami, nadzór na Działem Finansowym, IT oraz
Administracyjnym, Wsparcie Działu Sprzedaży oraz PreSales & Support.

Pracodawca:

Bytomska Spółka Informatyczna COIG-4 Sp. z o.o.
Firma informatyczna

Okres zatrudnienia:

lipiec 2013 – kwiecień 2014

Stanowisko:

Wiceprezes Zarządu
Ogólne zarządzanie firmą, w tym nadzór i kontrola Spółki w
zakresie budżetowania, monitoringu, zarządzanie płynnością
finansową Spółki, współpraca z instytucjami i organizacjami
zewnętrznymi, reprezentacja firmy na zewnątrz, zarządzanie
podległymi działami w Spółce. Bezpośredni nadzór nad 100
osobami.

Pracodawca:

Lumena Park Sp. z o.o.
Firma informatyczna

Okres zatrudnienia:

lipiec 2005 – luty 2009

Stanowisko:

Prezes Zarządu
Zbudowanie od podstaw marki na rynku lokalnym. Wdrożenie
oraz nadzór nad pionierskimi projektami w PKN ORLEN SA,
w tym:
− stworzenia usługi Help Desk w PKN Orlen SA.
Głównym celem projektu była realizacja przyjętej
„Strategii budowy własnej wartości PKN ORLEN SA”
poprzez stworzenie nowoczesnego centrum Help
Desk dla Grupy Kapitałowej PKN Orlen SA.
Wdrożenie wiązało się z koniecznością potwierdzenia
zakresu procesów objętych wdrożeniem, określenia
wymagań dla modelu docelowego IT, analizą opcji
lokalizacji oraz analizą możliwych wariantów
zorganizowania obsługi Systemu Zarządzania
ServiceDesk. W pierwszej fazie wdrożenia bieżący
nadzór nad 8 osobami – w fazie finalnej 24 osobami.
− obsługi druku rozproszonego dla PKN ORLENA SA.
Pierwotnie projekt obejmował lokalizacje znajdujące
się w Płocku, aby finalnie objąć wszystkie lokalizacje
w kraju. W związku z realizacją projektu –
bezpośredni nadzór nad 6 osobami zaangażowanymi
w projekt.

W ramach ekspansji na lokalnym rynku pozyskiwanie
kolejnych
klientów
oraz
bezpośredni
nadzór
nad
realizowanymi projektami m.in.
− Urząd Miasta Płocka – budowa sieci miejskiej
WiMAX. Projekt polegając na stworzeniu sieci do
wymiany
informacji
między
jednostkami
organizacyjnymi urzędu (42 punkty na terenie
miasta), pokryciu miasta siecią hotspotów (22 punkty)
oraz montażu Infomatów na terenie Płocka. Projekt
był pierwszą fazą dla późniejszego wdrożenia
systemu e-Urząd oraz elektronicznego obiegu
dokumentów. Kolejny projekt polegał na pracach
montażowych instalacji systemu ochrony obwodowej
i monitoringu mostu w Płocku. Realizowany był w
ramach budowa II przeprawy mostowej przez rzekę
Wisłę wraz z dojazdami.
− PERN „Przyjaźń” SA – projektem polegający na
montażu systemu kamer, kontroli dostępu oraz
wewnętrznej sieci LAN w związku z budowa nowej
siedzi dla PERN „Przyjaźń” SA w Płocku.
− CNH Polska Sp. z o.o. – wdrożenie usługi Help Desk
dla płockiego zakładu CNH należącego do
światowego koncernu CNH Industrial N.V.
Do podstawowego zakresu obowiązków, oprócz poszerzania
portfela klientów należało ogólne zarządzanie firmą, w tym
działem
księgowym,
kadrowym,
IT.
Bezpośrednie
zarządzanie pracą 60 osób.
Pracodawca:

P.P.H.U DROBINEX Sp. z o.o.
Firma produkująca konstrukcje stalowe oraz elementy
dla elektrowni i elektrociepłowni

Okres zatrudnienia:

wrzesień 2003 – czerwiec 2004

Stanowisko:

Prezes Zarządu
Do podstawowych obowiązków należało ogólne zarządzanie
firmą,
w
tym
nadzór
i
kontrola
Spółki
w zakresie budżetowania, monitoringu, zarządzanie
płynnością finansową Spółki, współpraca z instytucjami i
organizacjami
zewnętrznymi,
reprezentacja
firmy
na
zewnątrz,
zarządzanie
podległymi
działami
w Spółce. Bezpośredni nadzór nad 100 osobami.

Pracodawca:

ORLEN PETROGAZ PŁOCK Sp. z o.o.

Okres zatrudnienia:

wrzesień 2000 – sierpień 2003

Stanowisko:

Dyrektor Handlowy Regionu Północnego

Podstawowy Zakres Obowiązków:

Bieżący nadzór pracy rozlewni oraz sprzedaży
Restrukturyzacja dotychczasowych rozlewni gazu propan
butan funkcjonujących w Regionie Północnym: stworzenie
nowej strategii sprzedaży w tym Regionie, rekrutacja
pracowników. Koordynacja oraz rozwój podległych rejonów
sprzedaży – bezpośredni nadzór nad 7 rozlewniami gazu
propan butan, w tym 200 pracownikami. Budowanie portfela
klientów, utrzymywanie kontaktów z dostawcami lokalnymi

oraz spoza kraju. Nadzór nad realizacją planu sprzedaży.
Raportowanie wyników sprzedaży do Zarządu Spółki.

Pracodawca:

LUKOIL POLSKA Sp. z o.o.

Okres zatrudnienia:

październik 1997 - sierpień 2000

Stanowisko:

Self Manager

Podstawowy Zakres Obowiązków:

Dystrybucja produktów naftowych i ropopochodnych oraz
rozwój rynku
Budowa strategii sprzedaży dystrybucji produktów naftowych
i ropopochodnych na polskim rynku. Stworzenie strategii
sprzedaży, rekrutacja pracowników. Koordynacja oraz rozwój
podległych rejonów sprzedaży. Budowanie portfela klientów,
utrzymywanie kontaktów z dostawcami lokalnymi oraz spoza
kraju. Nadzór nad realizacją planu sprzedaży. Raportowanie
wyników sprzedaży.

Pracodawca:

MAST-RENT Sp. z o.o.
Firma zajmująca się rynkiem budowlanym

Okres zatrudnienia:

listopad 1993 - wrzesień 1997

Stanowisko:

Specjalista d/s Handlowych

Podstawowy Zakres Obowiązków:

Dystrybucja urządzeń budowlanych oraz rozwój rynku
Budowanie portfela klientów, utrzymywanie kontaktów
z dostawcami lokalnymi oraz spoza kraju. Nadzór nad
realizacją
planu
sprzedaży.
Raportowanie
wyników
sprzedaży do Zarządu Spółki.
Serwis i obsługa podnośników wysokościowych HLA/ HDA/
HDT. Jedna z czterech przeszkolonych osób w kraju
odpowiedzialna za stan techniczny i dopuszczenie do
podziału bojowego podnośników firmy Bronto SkyLift
używanych we wszystkich jednostkach Państwowej Straży
Pożarnej na terenie kraju.

Pracodawca:

PIVOTEX
Firma zajmująca się systemami wagowymi

Okres zatrudnienia:

maj 92 - październik 93

Stanowisko:

Przedstawiciel Serwisu

Podstawowy Zakres Obowiązków:

Montaż oraz kontrola urządzeń wagowych
Podstawowy zakres obowiązków to sprzedaż, montaż,
uruchomienie oraz utrzymanie urządzeń wagowych
w 200 przedsiębiorstwach na terenie całego kraju.

Członek Rady Nadzorczej Zakładu Remontowego „REKOM” Sp. z o.o.
Okres: grudzień 2007 – grudzień 2008

Członek Rady Nadzorczej spółki „DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA”
Okres: lipiec 2007

WYKSZTAŁCENIE
WYŻSZA SZKOŁA IM. PAWŁA WŁODKOWICA,
MIĘDZYNARODOWYCH
Kierunek: Politologia
Kiedy: 2001r. - 2004r.

WYDZIAŁ POLITOLOGII I STOSUNKÓW

KURSY ORAZ SZKOLENIA
KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH W SPÓŁKACH SKARBU
PAŃSTWA ZAKOŃCZONY ZDANYM EGZAMINEM - numer Dyplomu 2078/2002
Organizator:
Tematyka:
Kiedy:

Fundacja Na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Przygotowanie do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Kwiecień 2002

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA UPOWAŻNIAJĄCE DO DOSTEPU DO INFORMACJI
NIEJAWNYCH OZNACZONYCH KLAUZULĄ
- ŚCIŚLE TAJNE - na okres do 2015.10.21
- TAJNE - na okres do 2017.10.21
- POUFNE/ZASTRZEŻONE - na okres do 2020.10.21

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA UPOWAŻNIAJĄCE DO DOSTEPU DO INFORMACJI
NIEJAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ OZNACZONYCH KLAUZULĄ
- SECRET UE/EU SECRET - na okres do 2017.10.21

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA UPOWAŻNIAJĄCE DO DOSTEPU DO INFORMACJI
NIEJAWNYCH NATO OZNACZONYCH KLAUZULĄ
- NATO SECRET - na okres do 2017.10.12

KURS SERWISU I OBSŁUGI PODNOŚNIKÓW WYSOKOŚCIOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W
STRAŻY POŻARNEJ.
Organizator:
Tematyka:
Kiedy:

Bronto Skylift Oy Ab Finlandia
Serwis i obsługa podnośników wysokościowych HLA/HDA/HDT
Kwiecień 1994

