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Cel zawodowy

Doświadczony marketingowiec, o dużej wiedzy poszukuje
kierowniczego stanowiska w dziale marketingu, najchętniej w nowej
branży, w stosunku do obecnego doświadczenia zawodowego.

Wykształcenie

2000 - 2001 Uniwersytet Łódzki
Wydział: Wydział Zarządzania
Marketingowe Zarządzanie Firmą

1998 - 1999 The Chartered Institute of Marketing w Londynie
Advanced Certificate in Marketing

1992 - 1997 Szkoła Główna Handlowa (Warszawa, Polska)
Wydział: Zarządzanie i Marketing
Stopień: magister
praca magisterska na temat:

Doświadczenie zawodowe

01.2006 - do teraz SAET SA (Warszawa, Polska)
Z-ca Dyrektora ds. Marketingu

Zakres obowiązków: polityka marketingowa SAET-a w Polsce,
budżetowanie marketingowe, kampanie reklamowe, współpraca z
agencjami reklamowymi, mediami, agencjami badawczymi,
nadzorowanie działań BTL, program lojalnościowy, budowa Centrum
Obsługi Klienta, koordynacja działań marketingowych sieci dealerów

01.1999 - 12.2005 Compress sp z o.o. (Warszawa, Polska)
Kierownik ds. reklamy

Zakres obowiązków: współpraca z Agencją Reklamową w zakresie
prowadzonej polityki reklamowej w obszarze ATL, współpraca
reklamowa z mediami, opracowywanie rocznego mediaplanu oraz
planów reklamowych poszczególnych kampanii reklamowych,
współpraca z domami mediowymi,

06.1997 - 12.1998 Agaro SA (Warszawa, Polska)
Asystent ds. reklamy

Zakres obowiązków: współpraca z Agencją Reklamową w zakresie
prowadzonej polityki, reklamowej w obszarze BTL, realizacja projektów
w zakresie BTL, a w szczególności prowadzenie działań marketingu



bezpośredniego, opracowywanie materiałów promocyjnych i POS do
salonów sieci dealerskiej

Szkolenia

2004 TUV Consulting Polska
System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-ISO
9002

2001 Szkoła Zarządzania i Marketingu, MEDIATOR, Kraków
Zarządzanie przez cele

1998 SNKM SGH i Agencja Informacyjna VAL-Press
warsztaty w zakresie

Umiejętności

Prawo jazdy - kat. A, B (3)

Office software MS Excel (2), MS Outlook (2), MS PowerPoint (2), MS Word (2)

(*) poziom umiejętności: 1 - początkujący, 2 - średniozaaw., 3 - zaawansowany, 4 - biegły

Języki

polski jęz. ojczysty

włoski zaawansowany

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883.


