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Wykształcenie: 

2014 – 2015      Politechnika Warszawska Wydział inżynierii Produkcji  
                             Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych  
                             Studia podyplomowe – KAIZEN Akademia  
2008 – 2009       Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
                             Katedra rachunków Kosztów i Rachunkowości Zarządczej  
                             Studia podyplomowe – Doradztwo podatkowe i Zarządzanie Podatkami  
2006 – 2007       Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
                             Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli  
                             Studia podyplomowe – Rachunkowość  
2000 – 2005       Politechnika Wrocławska  
                             Wydział Informatyki i Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing  
                             Specjalność Zarzadzanie Systemami Finansowani, Studia dzienna magisterskie  
1996 – 2000       Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego  
                             Profil matematyczno-fizyczny z rozszerzonym programem j. niemieckiego 
 
Praktyka zawodowa: 

 10.2011 – obecnie   Dyrektor Zarządzający/Prezes Zarządu Wuppermann Polska sp. z o.o.  
                 Strategiczne zarządzanie całością firmy produkcyjnej, bezpośredni nadzór  
                 nad pracą działów handlowego, logistyki, planowania produkcji, produkcji, jakości,  
                 utrzymania ruchu, finansowego i HR.  
                 Podnoszenie wartości spółki poprze wzrost obrotów i rentowności.  
                 Realizacja założonego budżetu oraz optymalizacja kosztów.  
                 Wyznaczanie KPIs oraz sprawowanie nadzoru nad ich osiągnięciem.  
                 Tworzenie  optymalnej  struktury  osobowej  spółki,  podejmowanie  decyzji  
                 personalnych. 
                 Reprezentowanie firmy na zewnątrz, wspomaganie głównych procesów  
                 negocjacyjnych z klientami i dostawcami. 
 
01.2011 – 10.2011 Wiceprezes Zarządu – BSCPartners sp. z o.o.  
                Odpowiedzialność za politykę finansowa i podatkową firmy.  
                Kontakty z zewnętrznymi instytucjami finansowymi i inwestorami, bieżąca   
                współpraca z bankami.  
                Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych. 
  
07.2009 – 12.2010 Dyrektor Zarządzający/Prezes Zarządu Alpos Polska sp. z o.o. 
               Operacyjne zarządzanie firmą produkcyjną, nadzorowanie oraz optymalizacja  
               kluczowych procesów operacyjnych.  
               Budowa strategii rozwoju, planowanie budżetu oraz jego realizacja.  
               Udział w rozmowa z klientami, dostawcami i bankami, negocjacje umów.  
 
09.2005 – 06.2009 Dyrektor Finansowy Alpos Polska sp. z o.o. (dawny Polmetal sp. z o.o.).  
               Operacyjne zarządzanie działami finansowym, kontrolingu i IT.  
               Odpowiedzialność za politykę finansową i podatkową firmy.  
               Zarządzanie majątkiem obrotowym, ryzykiem stopy procentowej i kursów walut.  



                Ocena opłacalności planowanych inwestycji.  
                Przygotowywanie raportów finansowych firmy na potrzeby zarządu, rady nadzorczej oraz  
                grupy kapitałowej.  
                Kontakty z zewnętrznymi instytucjami finansowymi, bieżąca współpraca z bankami i 
                audytorami zewnętrznymi.  
 
07.2005 – 08.2005 Asystent Prezesa Zarządu Polmetal sp. z o.o.  
 
04.2005 – 07.2005 Referent analityk finansowy Polmetal sp. z o.o. 
  
09.2004 – 10.2004 Praktykant Polmetal sp. z o.o. 
 
Języki obce: 

j. niemiecki – biegle w mowie i w piśmie  
j. angielski – średniozaawansowany w mowie i w piśmie 
 
Umiejętności i kwalifikacje: 

Efektywne zarządzanie spółką produkcyjno – handlową.  
Znajomość narzędzie LEAN poparte wdrożeniami.  
Biegła obsługa systemów klasów ERP, wdrożenia systemów SAP i KOPA.  
Dobra znajomość przepisów KSH.  
Globalne postrzeganie procesów i analityczne myślenie.  
Doświadczanie w długofalowym działaniu oraz umiejętność przewidywania skutków 
koordynowanych działań.  
Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.  
Zdolności przywódcze i negocjacyjne.  
Odpowiedzialność i bardzo dobra organizacja pracy. 
 


