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Posiada 5 letnie doświadczenie pracy w obszarach 
sprzedaży: jako przedstawiciel handlowy, menedżer 
zespołu sprzedażowego i  trener wspierający 
handlowców i ich szefów w realizacji założonych celów. 
Posiada rozległą wiedzę psychologiczną pozwalającą 
na budowanie relacji sprzyjających rozwojowi klientów 
indywidualnych i organizacji. Od ponad 7 lat zajmuje 
się tworzeniem i realizacją projektów rozwojowych 
d la  k l ientów biznesowych i  korporacy jnych, 
monitorowaniem jakości projektów pod względem 
merytorycznym. Współpracuje przy rozwoju oferty 
szkoleniowej w oparciu o nowoczesne narzędzia 
technologiczne i grywalizacyjne.

Przygotowując  i  koordynując  duże  pro jekty 
szkoleniowe, współpracuje i wspiera konsultacyjnie 
działy HR. Ponadto brał udział w przygotowaniu oraz 
prowadzeniu konsultacji dla firm, oraz we wdrażaniu 
systemów ocen i rozwoju pracowników. Ma duże 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla średniej 
i wyższej kadry kierowniczej. Prowadzi kilkuletnie 
programy rozwoju liderów i menedżerów w globalnych 
organizacjach. Przygotowywał i przeprowadził szereg 
autorskich programów dla trenerów wewnętrznych 
różnych organizacji, wspierając ich w budowaniu 
własnego stylu trenerskiego. Pracuje z przywódcami 
i menadżerami, w tematach dotyczących budowania 
relacji, tworzenia efektywnych zespołów biznesowych, 
wdrażania standardów sprzedaży oraz motywowania 
poprzez zrozumienie i dostarczanie wartości. Jako 
opiekun merytoryczny projektów rozwojowych szuka 
innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych.

MOJE DOŚWIADCZENIA BIZNESOWE:

Wykładowca 
- Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2017 – obecnie

Nowe Motywacje 
- Trener, konsultant ds. Rozwoju 2016 – obecnie

Architekt rozwiązań designthinkin 2016  - obecnie

Wykładowca 
- Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 2016 – obecnie

Instytut Monitorowania Mediów 
- Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Pracowników 2014 – 2015

Altkom Akademia 
- Trener wewnętrzny, dział projektów rozwojowych 2013 -2014

Bosh / Siemens 
- Menedżer Zespołu Sprzedaży 2012- 2013

Bosh / Simens 
- Przedstawciel handlowy ds. Kluczowych klientów 2010 - 2011

Pracuj.PL 
- Specjalista ds. Promocji Marki 2009

PwC HC 
- Human Development Consultant 2008 – 2009

PwC 
- Koordynator ogólnpolskiego konkursu „Grasz o staż“ 2007

Grupa Żywiec – Ambasador Marki, lider zespołu promocyjnego 
2007

AIESEC
- Trener Wewnętrznych, koordynator grupy trenerskiej 2006

WYKSZTAŁCENIE

Uniwerystet Marii Curie Skłodowskiej – Psychologia 
(studia magisterskie)

Uniwersytet Medyczny – Zdrowie Pubiczne  
(studia licencjackie)

Katolicki Uniwersytet Lubelski – Doradztwo Zawodowe 
(studia podyplomowe)

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – Szkoła Trenerów 
i Coachów  (studia podyplomowe)

Collegium Civitas – Coaching Menedżerski – akredytacja ICF/
(studia podyplomowe)
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