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ZAINTERESOWANIA 
 

• Chęć pozyskiwania nowej 

wiedzy 

• Komunikacja interpersonalna 

• Innowacje w motoryzacji  

i elektronice 

• Wędrówki górskie 

 

  
 

REFERENCJE 
 

➢ Santander Bank Polska 

 

➢ Restauracja Tanie Jadanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Jestem sumienną i ambitną osobą cechującą się doskonałą 

organizacją pracy. Presja czasu oraz występujący stres nie są dla mnie 

wyzwaniem. Bardzo szybko się uczę i jestem kreatywny w tworzeniu, 

i optymalizacji procesów, zadań. Potrafię zarządzać pracą zespołu, 

monitorować rynek i działania konkurencji oraz analizować potrzeby 

klientów. Moim celem jest zdobywanie nowej wiedzy pozwalającej 

rozwijać posiadane kompetencje oraz umiejętności. 
 

 

    DOŚWIADCZENIE 
  
Działalność handlowo – usługowa 

Współprowadzenie 3 lokali sezonowych - Niechorze 

05/2022 - obecnie 
 

• współprowadzenie firmy w ujęciu całościowym; 

• zarządzanie pracą personelu; 

• prowadzenie szkoleń i kontrola jakości produktów; 

• kontakt z klientami i partnerami biznesowymi; 

• monitorowanie rynku oraz konkurencji; 

• stworzenie i prowadzenie strony internetowej, portali 

społecznościowych oraz wizytówki Google; 

• obsługa zadań związanych z reklamą, promocją,  

i wizerunkiem w sieci.   

 

Wsparcie zespołu ds. kontroli operacji i procesów kredytowych 

Opiekun klienta  

Departament Kontroli i Zapobiegania Przestępstwom Finansowym 

oraz Bankowość Oddziałowa 

Santander Bank Polska - Wrocław  

12/2021 – 04/2022 
  

• Praca przy projekcie polegająca na wykonywaniu czynności 

związanych z pełnym wsparciem zespołu w obowiązkach 

wymienionych ówcześnie. Dodatkowo opiekun klienta w dziale 

sprzedaży bezpośredniej. 

 

Lider zespołu ds. kontroli operacji i procesów kredytowych 

Departament Kontroli i Zapobiegania Przestępstwom Finansowym 

Santander Bank Polska - Wrocław  

10/2020 - 11/2021 
  

• kontrola i monitorowanie zabezpieczeń bankowych dla klientów 

indywidualnych, i biznesowych; 

• współprojektowanie i wdrażanie we współpracy z działem IT 

zmian w aplikacjach kontrolujących; 

• obsługa systemów CRM oraz dedykowanej bazy danych; 

• weryfikacja i analiza dokumentacji kredytowej; 

• wdrażanie nowych procesów oraz generowanie usprawnień 

w projekcie LEAN; 

• zarządzanie pracą zespołu 

• szkolenie pracowników; 

• analizowanie i raportowanie realizacji bieżących celów; 

udzielanie pomocy techniczno – informatycznej w całym projekcie. 
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  UMIEJĘTNOŚCI 
 

• obsługa MS Office w dobrym stopniu (w tym Excel); 

• znajomość WordPressa, podstaw HTML oraz CSS; 

• umiejętność zarządzania ludźmi i ich pracą; 

• komunikatywność, rozwinięte umiejętności interpersonalne; 

• znajomość systemów CRM; 

• zdolność analitycznego myślenia; 

• umiejętność szybkiego uczenia się, chęć rozwoju; 

• kreatywne rozwiązywanie problemów; 

• umiejętność tworzenia i prowadzenia social media; 

• doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej i internetowej; 

• teoretyczna znajomość koncepcji marketingowych; 

   

WYKSZTAŁCENIE 
 

Politechnika Wrocławska 

Wydział Informatyki i Zarządzania 

10/2018 – 09/2020 

• Studia magisterskie (II st.) o specjalności: Przedsiębiorczość, 

Innowacje i Projekty. 

 

Politechnika Wrocławska 

Wydział Informatyki i Zarządzania 

10/2015 – 07/2018 

• Studia licencjackie (I st.) o specjalności: Zarządzanie 

przedsiębiorstwem. 

     

JĘZYKI OBCE 
  

Angielski:  

Średnio zaawansowany  

 
Niemiecki:  

Początkujący  
   

    OSIĄGNIĘCIA 
 

• Dokonanie usprawnień procesu projektu bankowego 

w Santander Bank Polska w duchu metodologii LEAN 

przyspieszających pracę o 15%; 

• Stworzenie stron internetowych: 1 oraz 2; 

• Wyniki mojej pracy wizerunkowej: (GMB Insights); 
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