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Języki ZAAWANSOWANY

PODSTAWOWY

Grzegorz Sperczyński
Efund / Technoboard Współwłaść., Członek Komitetów
Inwestycyjnych

Curriculum Vitae

Doświadczenie

Edukacja

Informacje dodatkowe

Przebyte kursy

Cert. IOSP/ZPUE/12/2010 Zarządzanie Projektami - Politechnika Warszawska

Cert. 12/2010/129 Zarządzanie Projektami CAPM.
Doradca Consultants Sp. z o.o.

Szkolenia związane z POIG, RPO, m.in. PO IG 1.4.4.1, 8.1, 8.2.

Marketing Wirusowy / / jedn. szkol. 2.24/00253/2011

7 mitów sprzedaży internetowej / Akademia Allegro

AdWords - skuteczna reklama w wyszukiwarce Google / jedn. szkol. 2.24/00253/2011

Automatyka sprzedaży w internecie / jedn. szkol. 2.24/00253/2011

Techniki zarządzania fanpage / jedn. szkol. 2.24/00253/2011

Hobby

Wędkarstwo, AD&D, kulinaria, wycieczki rowerowe

Inne

Projekty w trakcie:

http://igroup.pl/relacje_inwestorskie/index.html?id=38...

http://www.igroup.pl/relacje_inwestorskie/index.html?i...

Nauka włoskiego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

eFund Sp. z o.o.
od czerwca 2011

Opiniowanie o alternatywach produktowych i rynkowych, konkurencji,
zagrożeniach i szansach projektu inwestycyjnego inkubowanej firmy na tle
polskiego e-biznesu. Badanie stopnia optymalizacji i przygotowania biznesu.

Członek Komitetu
Inwestycyjnego

(współwłaściciel)
12 m

iesięcy

TechnoBoard Sp. z o.o.
od czerwca 2011

Ocena projektów inwestycyjnych w ramach procesów preinkubacji.

Członek Komitetu
Inwestycyjnego /

Współwłaść.
poprzez eFund

12 m
iesięcy

SP ConsultBroker Sp. z o.o.
od kwietnia do czerwca 2010

- wsparcie w planowaniu architektury systemu
- wsparcie w kreacji kontentu
- wsparcie w zakresie informatycznym (instancja strony)

Specjalista
merytoryczny w

fazach
projektowania i

tworzenia systemu
(zlec.)

2 m
iesiące

Technoboard Sp. z o.o.
od stycznia 2010

Odpowiedzialność za procesy preinkubacji, m.in.: rekomendacje dla Komitetu
Inwestycyjnego, aktywna komunikacja z Pomysłodawcami. 

Analiza rynku: Social media, konkurencja, obecność w bazach PO IG 8.1,
wywiad rynkowy obecności biznesu w Internecie.

Marketing: Social marketing, marketing tzw. wirusowy.

Procesy: TQM, analiza procesów preinkubacyjnych i stała ich modyfikacja,
budowa algorytmów i dokumentów usprawniających proces preinkubacji,
kontrola jakościowa - merytoryczna zespołu preinkubacyjnego

PM: Zarządzanie niektórymi czynnościami dostawców, zarządzanie
komunikacją w fazach preinkubacji

Doradztwo: Edukacja Pomysłodawców w określonych obszarach preinkubacji

Kierownik
Preinkubacji /

Współwłaść.
poprzez eFund

2 lata

SP Outsourcing Sp. z o.o.
od kwietnia 2009

- WBS construction
- active risk management
- active human resources management
=>PMBOK.

Other professional activities focused on business development.

Project Manager
(freelancer)

3 lata

SP Outsourcing Sp. o.o.
od października 2008 do kwietnia 2009

Active support of the main managers in the company.

Asystent PM

6 m
iesięcy

S-Project
od kwietnia 2008 do grudnia 2009

1. Wnioski PO IG, RPO
2. Analityka finansowa, techniczno-technologiczna, społeczno-gospodarcza. 
3. Tworzenie i zarządzanie harmonogramami rzeczowo-finansowymi
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym trener stażystów
5. Wsparcie zarządu

Analityk,
Konsultant

projektów UE

20 m
iesięcy

MMI Group
od grudnia 2007 do sierpnia 2008

Free seniority practice in range of CMS content development / articles /
publications / animation of service. Content Editor

8 m
iesięcy

Urząd Miasta Jeziorany
od sierpnia do października 2007

- wydawanie decyzji środowiskowych (pod nadzorem)
- wydawanie DWZ (pod nadzorem)
- asystowanie przy przetargach
- opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego (nadzór: uczelnia)
dla miejsca praktyki

Praktyka
studencka -

referat
budownictwa i

referat ochrony
środowiska

2 m
iesiące

ZETO Sp.z o.o. w Olsztynie
od lipca do sierpnia 2006

1. Handel i serwis hardware, m.in. projekt (pod nadzorem opiekuna praktyk)
wymiany i konserwacji sprzętu w jednym z urzędów olsztyńskich
2. Wdrożenia software
3. Wykonana analiza otoczenia marketingowego firmy wraz z prezentacją
usprawnień - inicjatywa własna, prezentacja na forum zarządu.

Praktyka
studencka w dziale

handlu i serwisu

1 m
iesiąc

OSCHR Olsztyn
od lutego do września 2006

1. Analityka
2. Aktywność w obszarze ISO 9001:2001 - propozycje modyfikacji / dodania
procedur laboratoryjnych

stażysta

7 m
iesięcy

S-Project
od stycznia 2006 do kwietnia 2008

Współpraca zdalna jak freelancer, głównie w obszarze analiz, przetwarzania
harmonogramów rzeczowo-finansowych. asystent

2 lata

Wróblik, gosp.
od lipca do września 2005

Management assistant - cooperation with French investor as an interpreter,
assistance in development of an agricultural farm (seniority practice). Tłumacz, asystent

2 m
iesiące

Individual activity / Gryf Olsztyn Centrum
od kwietnia 2005 do października 2009

Seniority Practice / Volunteering in interpretation and active translation in aim to
achieve a degree of a Certified Translator
and Interpreter of English.
Project suspended due to basic professional activities.

Interpreter

5 lat

Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci"
od lutego 2004 do października 2007

- współorganizacja akcji charytatywnych 
- organizacja akcji społecznych (m.in.:
http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,68586,3065664.html )
- zarządzanie zespołem w zależności od okresów od 6 do 27 osób
- nadzór nad realizacją wewnętrznych zadań

Członek, później
Sekretarz, później

w-ce
przewodniczący

4 lata

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zarządzanie nieruchomościami

magisterskie

od października 2006 do grudnia 2007

14 m
iesięcy

ZSE Olsztyn

administrator sieci (studium polic. - realizacja równolegle do

studiów dziennych)

studia podyplomowe

od września 2006 do czerwca 2008

21 m
iesięcy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

inżynierskie

od października 2004 do lutego 2006

16 m
iesięcy

angielski niemiecki
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