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09/2011 Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu
KOFAMA Koźle S.A. － Kedzierzyn-Koźle
Odpowiedzialność  za  politykę  oraz  strategię  finansową  spółki.  Zarządzanie
pionem finansowym, obejmującym finanse, księgowość, zasoby ludzkie, prawno-
administracyjne,  magazyn,  IT  oraz  projekty  unijne.  Bieżące  kontakty  z
zewnętrznymi  instytucjami  finansowymi  (banki,  firmy  leasingowe,  towarzystwa
ubezpieczeniowe), biegłymi rewidentami, prawnikami i innymi.

08/2008 －－－－ 08/2011 Dyrektor Zarządzający, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Gemino Sp. z o.o. － Kędzierzyn-Koźle
Zarządzanie spółką świadczącą usługi finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe
oraz prawne dla spółek z grupy kapitałowej.

08/2005 －－－－ 07/2008 Konsultant
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. － Warszawa
Dział Podatkowy, Zespół Cen Transferowych.
Prowadzenie  projektów  z  zakresu  definiowania,  optymalizacji  oraz
udokumentowania  rozliczeń  pomiędzy  spółkami  powiązanymi  działającymi  w
grupach kapitałowych, w tym głównie korporacjach międzynarodowych.

Management, Kurs z zakresu zarządzania, ICAN Institute, 2013
Harvard Business Publishing Polska
Doradca Podatkowy, nr wpisu na listę 11176. 2009

Wysokie  kompetencje  w zakresie  zarządzania zespołem ludzi,  w  budowaniu
zaangażowania,  modelowaniu  postaw  oraz  rozwoju.  Osiągniecie  założonych
celów poprzez  zmotywowany  oraz  odpowiednio  skomponowany  zespół  ludzi,
którym zostaną zapewnione wymagane zasoby. Doświadczenie oraz skuteczne
stosowanie podejścia procesowego, projektowego oraz zarządzania zmianą.
Znajomość oraz praktyczne zastosowanie  narzędzi zarządzania  pozwalają  mi
aktywnie uczestniczyć w definiowaniu oraz realizowaniu wygrywających strategii
organizacji.  Cechują  mnie  odpowiedzialność,  zaangażowanie,  dobra
organizacja pracy, orientacja na cele, a przy tym szczerość oraz otwartość na
ludzi  i  nowe  wyzwania.  Dobra  znajomość  narzędzi  finansowych
wykorzystywanych w tworzeniu oraz realizacji założeń polityki finansowej spółki.
Znajomość zasad rozliczeń oraz zależności w grupach kapitałowych  (w tym
międzynarodowych).  Doświadczenie  w  łączeniach,  przekształceniach,
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zakładaniu  oraz  prowadzeniu  spółek,  w  tym  komandytowo-akcyjnych.
Współpraca z towarzystwami funduszy inwestycyjnych w bieżącym prowadzeniu
zamkniętego funduszu inwestycyjnego i wycen. Pozyskiwanie oraz prowadzenie
projektów  współfinansowanych  ze  środków  unijnych.  Dobra  znajomość
przepisów prawa, w tym KSH.

angielski C2, niemiecki A2, rosyjski A1 
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