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

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dziennik Ustaw nr. 133, 

poz. 883). 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane personalne: 

 
Adres zamieszkania:  Al. KEN 36a/93, Warszawa 
Data urodzenia:  01.02.1980. 
 
Wykształcenie: 

 
2005-2006  Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 
   Mediacje i Negocjacje – studia podyplomowe 
 
2000-2005  Uniwersytet Warszawski 
   Kierunek: Informatyka 
 
Doświadczenie zawodowe: 

 
2007-nadal  Firma PULS, Warszawa 
   Kierownik Projektów 
 
Zakres obowiązków: 

 kierowanie zespołem IT oraz Finansów, 

 odpowiedzialność za projekty, 

 sporządzanie prognoz i analiz finansowych, 

 wdrożenie systemu ERP i systemu informatycznego, 

 analiza raportów sprzedaż, 

 prowadzenie szkoleń wewnętrznych, 

 obsługa użytkowników biznesowych. 
 
Osiągnięcia: 

 wdrożenie systemu finansowego SAP, 

 przygotowywanie planów restrukturyzacji firmy. 
 
2006-2007  Centrum Informacyjne GAV, Poznań 
   Specjalista IT 
 
Zakres obowiązków: 

 tworzenie systemów informatycznych, 

 testowanie, rozwój i utrzymanie rozwiązań, 

 zarządzanie projektami informatycznymi, 

 usprawnianie działalności firmy, 

 nadzór nad pracownikami oddziału – pion IT, 

 przygotowywanie ofert i analiz, 

 pomoc techniczna. 
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2005-2006  Firma telekomunikacyjna, Warszawa 
   Konsultant IT 
 
Zakres obowiązków: 

 tworzenie i rozwój aplikacji systemu, 

 koordynacja pracy nad projektem, 

 nadzór nad emisją programów, 

 zawieranie umów, 

 pozyskiwanie nowych klientów, 

 prowadzenie negocjacji, 

 współpraca z operatorami telefonii komórkowej. 
 
Kursy i szkolenia: 

 
Akademia Menedżera Sprzedaży: Metody Skutecznej Sprzedaży Produktów 
Sztuka Negocjacji 
Organizacja czasu pracy 
Etyka w biznesie 
 
Umiejętności: 

 
Znajomość MS Visual FoxPro, MS Access 
Projektowanie rozwiązań klasy Business Intelligence 
Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Znajomość technik sprzedaży i negocjacji handlowych 
Wiedza z zakresu programowania JAVA 
Umiejętność projektowania aplikacji opartych na technologii Microsoft 
Podtrzymywanie kontaktów z klientami 
Współpraca z klientami biznesowymi 
 
Dodatkowe informacje: 

 
Języki obce:   angielski – zaawansowany, 

rosyjski – komunikatywny 
Prawo jazdy 
 
Zainteresowania: 

 
Sztuki i techniki negocjacji 
Polityka zagraniczna 
Sport – bieganie, pływanie, tenis 
 


