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Profil zawodowy 

Ponad ośmioletnie doświadczenie zawodowe poparte wieloma sukcesami w sektorze sprzedaży 

bezpośredniej. Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez aktywne działania marketingowe, umiejętne 

zarządzanie relacjami, tworzenie sieci kontaktów.  

 

Doświadczenie zawodowe 

maj 2009 – obecnie 

 

Dyrektor Zespołu Sprzedaży w XXX Poland 

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Zarządzanie zespołem managerów i konsultantów:  

- realizowanie planów sprzedażowych, organizowanie pracy zespołu, sesje 

planowania i analizy struktur, wdrażanie nowych koncepcji i strategii sprzedaży 

- coaching: analiza działań i wyników 

OSIĄGNIĘCIA 

- wielokrotne otrzymanie nagrody za najwyższy przyrost obrotu handlowego oraz 

rekrutacji nowych konsultantów do struktury sprzedażowej w Regionie 

Mazowieckim     

- zakwalifikowanie się do grupy 30 najszybciej rozwijających Dyrektorów w 

Polsce, projekt „Rada Wzrostu”, wyselekcjonowanie spośród 800 osób w kraju 

grudzień 2008 –  

maj 2009 

Specjalista ds. sprzedaży w firmie xxx 

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Świadczenie usług na rzecz XXX Poland: 

- współpraca z działem marketingu przy organizowaniu kampanii 

- współpraca z działem PR przy tworzeniu kampanii, organizacji eventów 

OSIĄGNIĘCIA 

- koordynowanie ekskluzywnego eventu Warsaw Fashion Weekend, wyróżnienie 

spośród 80 Dyrektorów Regionu Mazowieckiego 



styczeń 2008 – 

grudzień 2009 

 

Trener w XXX Poland 

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI 

- szkolenia dla konsultantów i managerów stacjonarne i w terenie 

- szkolenia z zakresu produktów i biznesu (umiejętności sprzedażowych, 

rekrutacyjnych, a także umiejętności „miękkich”)  

OSIĄGNIĘCIA 

- stworzenie półrocznego programu „Kurs Managera” wieńczonego 

dwudniowym szkoleniem wyjazdowym, poprowadzenie 6 edycji 

- wyróżnienie ze strony Zarządu XXX Poland: przyjęcie delegacji z Centrum Badań 

i Rozwoju z siedzibą w Sztokholmie 

 

Edukacja 

wrzesień 2008 Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania 

kierunek Zarządzanie i marketing - Magister 

styczeń 2010 Specjalista PR w London School of PR 

 

Kompetencje: 

 

Komunikatywność 

Umiejętność pracy w zespole 

Umiejętno pracy pod presją czasu, w sytuacjach stresowych 

Adaptacyjność 

Umiejętność prowadzenia kampanii w Social Media 

Inne 

Język angielski – bardzo dobry  

Znajomość PC – środowisko Windows, programy: Word, Excel, Power Point; platforma Wordpress  

Prawo jazdy kat. B (2009) 

Zainteresowania 

Muzyka, wspinaczka wysokogórska i alpinistyczna. 

 

Referencje dostępne na życzenie. 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 

poz. 833 z dnia 29.08.1997)”  


