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CURRICULUM VITAE
DOŚWIADCZENIE:
11.2016-01.2022 – Styla – Senior Project Manager:
 współpraca z programistami w firmie i po stronie klientów, głównie przy integracjach za pomocą API
i rozwoju pluginów, komunikacja za pomocą emaili/telefonu/Slacka/JIRy po angielsku i niemiecku,
utrzymanie dokumentacji produktu (CMS, front-end i wiele mikroserwisów połączonych API),
 zarządzanie rozwojem funkcjonalności produktu, sprint planningi i stand-upy,
 pisanie historyjek użytkowników, zgłoszeń błędów, specyfikacji, konfiguracja kont i CSS klientów,
okazjonalnie zadania z zakresu QA i UX, informowanie o aktualizacjach w firmie i poza nią,
 wsparcie techniczne obsługi klienta i innych zespołów, spotkania sprzedażowe i serwisowe;
03.2015-11.2016 – Leanle – współzałożyciel/COO:
 prowadzenie projektów rozwoju oprogramowania na zamówienie, głównie aplikacji serwerowych w
RoR i mobilnych (Android, iOS) połączonych za pomocą API,
 definiowanie zakresu, przygotowywanie prototypów UI, zarządzanie pracą programistów i grafików,
 bieżące sprawy związane z finansami, kwestiami prawnymi, obsługą klientów;
06.2013-02.2015 – KIC InnoEnergy - Project Manager:
 definiowanie zakresu stron www i innych aplikacji dla firmy, przygotowanie prototypów UI,
 zarządzanie projektowaniem UI i rozwojem oprogramowania, współpraca z podwykonawcami,
 główny kontakt dla całej firmy w kwestiach związanych z Internetem, wsparcie użytkowników i
działań marketingowych od Google Sites przez Analytics, po szkolenia obsługi CMS;
03.2012-05.2013 – Hypermedia Isobar/Warszawa - Project Manager:
 prowadzenie projektów (głównie złożonych stron www, aplikacji na Facebooku) dla marek
Procter&Gamble na lokalnych i międzynarodowych rynkach,
 współpraca z: agencjami reklamowymi, pracownikami P&G z całego świata, programistami na
miejscu i podwykonawcami, globalnym dostawcą hostingu,
 pilnowanie zgodności ze standardami i procesami P&G, budżetami i harmonogramiami,
 prowadzenie szkoleń i wdrażanie w pracę nowych project managerów;
01.2010-08.2011 – MRM/McCann/Warszawa - Project Manager:
 zarządzanie webowymi projektami od zakresu po wdrożenie na lokalny i europejskie rynki,
 strony produktowe, konkursy, kampanie odsłonowe, prezentacje multimedialne;
05.2007-12.2009 - apeiro.pl - Project Manager:


mała krakowska agencja, prowadzenie projektów dla lokalnych klientów;

07.2003-4.2007 - Onet.pl – stażysta/moderator/redaktor działu sport:



współpraca jeszcze podczas studiów, kilka stanowisk w ciągu czterech lat.

WYKSZTAŁCENIE:
2019 – UX-PM poziom 2 (certyfikat UXalliance),
2014 – ITIL Foundation (certyfikat AXELOS), AgilePM Foundation (certyfikat APMG),
2009 – Certified Project Management Associate (certyfikat IPMA, poziom D),
2009 – Zarządzanie projektami na WSE im. Józefa Tischnera w Krakowie (studia podyplomowe),
2006 – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim (studia magisterskie).

UMIEJĘTNOŚCI:








języki: polski - ojczysty, angielski - biegły (certyfikat CAE British Council), niemiecki - biegły (certyfikat
C1 Goethe-Institut), hiszpański - dobry (certyfikat DELE B2), francuski - podstawowy,
obsługa narzędzi do projektowania UI i prototypowania jak: Sketch, Axure RP, UXPin,
kodowanie HTML i CSS , podstawowy JS, rozumienie zasad tworzenia szablonów podstron,
doświadczenie z wieloma CMS-ami, projektowanie i budowanie stron WordPress od podstaw,
orientacja w technologiach używanych w sieci jak: PHP, RoR, .NET, Objective-C, Java, bazy
danych, infrastruktura serwerowa, DNS, i ogólnie cyklu życia oprogramowania,
Slack, JIRA, Confluence, Trello, Google Suite, narzędzia MS,
pisanie: dwie wydane książki (lit. faktu), specyfikacje, dokumentacje, poradniki itp.

CO MOGĘ DLA PAŃSTWA ROBIĆ:











zarządzać projektami (np. rozwojem funkcjonalności), od planowania po zakończenie,
zbierać historyjki użytkowników, raporty błędów, dbać o doświadczenie użytkowników,
zarządzać projektami dla klientów, także tych z zagranicy,
dostarczać świetnych aplikacji webowych, na czas, efektywnie i z płaską krzywą bólu,
organizowac pracę międzynarodowych zespołów, usuwac przeszkody na ich drodze,
przejąć integracje z zewnętrznymi API, rozwojem pluginów,
układać współpracę z podwykonawcami i partnerami w różnych krajach,
zbierać i rozpowszechniać wiedzę, przygotowywać prototypy na podstawie spotkań,
przejąć część zadań z zakresu projektowania, rozwoju front-endu i testowania,
pisać dokumentację do API, podręczniki użytkownika, specyfikacje.

