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Doświadczenie zawodowe 

12/2017 - obecnie PMO IT, Wirtualna Polska Media 

 prowadzenie projektów IT 

 wsparcie w zakresie produkcji aplikacji mobilnych 

 przygotowywanie analiz danych 

 doradztwo w zakresie produkcji serwisów www 

 analiza systemowo – biznesowa 

 kontakt z partnerami zewnętrznymi 

06/2015 – 12/2017 

 

Departament IT, ENERGA SA 

 uczestnictwo i nadzór merytoryczny ze strony Dep. IT w 
Projektach i przedsięwzięciach prowadzonych w ramach spółki: 
zbieranie wymagań systemowych i biznesowych, modelowanie 
procesów, przygotowanie rekomendacji narzędzi spełniających 
wymagania biznesowe, negocjacje z dostawcami licencji i 
firmami wdrożeniowymi, przygotowanie dokumentacji 
projektowej począwszy od RFP do raportów z poszczególnych 
etapów Projektów 

 projektowanie i wdrażanie architektury korporacyjnej oraz 
prowadzenie analiz architektonicznych 

 prowadzenie analiz biznesowych, w tym: analiza procesów 
przedsiębiorstwa, analiza stanu AS-IS obszaru IT w Grupie, 
przygotowywanie propozycji zmian w obszarze IT 

 zarządzanie narzędziami Microsoft (SharePoint, Active Directory) 
w Spółce, w tym: administracja, wdrażanie funkcjonalności 
spełniających wymagania strony biznesowej 

 realizacja inicjatyw typu proof of concept 

 analiza raportów IT dostarczonych przez dedykowane firmy 
consultingowe 

 uczestnictwo w testach akceptacyjnych systemów wdrażanych w 
Spółce 



Wykształcenie 

10/2016 – 10/2019 Uniwersytet Gdański, Kierunek: Informatyka i Ekonometria 

Specjalizacja: Aplikacje Informatyczne w Biznesie 

Poziom wykształcenia: magister 

Temat pracy magisterskiej: Wdrożenie systemu HR SAP SuccessFactors w 
organizacji użyteczności publicznej 

10/2012 - 01/2016 Politechnika Gdańska, Kierunek: Fizyka Techniczna 

Specjalizacja: Informatyka Stosowana 

Poziom wykształcenia: inżynier 

Projekt inżynierski: Aplikacja mobilna monitorująca natężenie ruchu drogowego 
na wybranej trasie. 

Znajomość języków obcych 

polski: ojczysty 

angielski: B1/B2  

hiszpański: A1/A2 



Umiejętności 

 Prowadzenie analiz architektonicznych i biznesowych 
 

 Modelowanie procesów i diagramów zgodnie z notacjami BPMN i UML 
 

 Zarządzanie projektami (Agile, Prince2, Waterfall) 
 

 Znajomość systemów i rynku z obszaru e-commerce i reklamy 
 

 Zarządzanie utrzymaniem i rozwojem produktów biznesowych 
 

 Znajomość od strony administracyjnej i użytkownika aplikacji: HP SM, 

JIRA, Aris, Active Directory, SharePoint, Redmine, Gitlab 
 

 Znajomość narzędzi z portfolio Microsoft: Office 365, MS Project, MS 

Visio, Visual Studio 
 

 Praktyczna znajomość aplikacji: Enterprise Architect, Adonis, SAP 

ERP, Power BI, SAP SuccesFactors, MS Dynamics, VS Team 

Services 

 

 Znajomość języków programowania C++, Java, JS, 
 

 Znajomość SQL, HTML, PHP 
 

 Umiejętność tworzenia i znajomość budowy relacyjnych baz danych i 

hurtowni danych 
 

 Znajomość systemu CMS WordPress (tworzenie stron internetowych, 

blogów, sklepów) 
 

 Tworzenie projektów graficznych w narzędziu Adobe Photoshop 
 

 Prawo jazdy kat. B 

 

 

 

 



Kursy, szkolenia i certyfikaty 

03/2014 

 

Metody Agile/Scrum 

Organizator: GoYello 

01/2017 
ARIS Business Process Analysis Platform 

10/2017 
Intro to SQL for Data Science Course 

03/2018 
JIRA Day 

11/2018 
Oracle Impact 

Zainteresowania 

Moją pasją jest sport, w szczególności piłka nożna (aktywny piłkarz i trener grup młodzieżowych), lecz 
posiadam szeroką wiedzę z wielu innych dyscyplin sportowych. Okazjonalnie startuję również w 
biegach ulicznych, biegach z przeszkodami czy zawodach Triathlonowych. Interesuję się również 
szeroko rozumianymi nowinkami technologicznymi oraz motoryzacją. Staram się na bieżąco śledzić 
sytuacji polityczna i geograficzną na świecie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677). 


