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NA CO DZIEŃ ZAJMUJĘ SIĘ ...

Na co dzień zajmuję się zarządzaniem około 50 osobowym działem świadczącym usługi z zakresu obsługi
klienta, finansów i księgowości oraz administrowania bazami danych dla międzynarodowej korporacji z
branży IT. Do moich obowiązków należy: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie relacjami z
klientami, współpraca z działami HR, IT, Administracji oraz IT. Moim celem jest zapewnienie ciągłości
świadczonych usług oraz ich wysokiej jakości, zgodnej z umową.

CHCĘ BYĆ MENTOREM, PONIEWAŻ...

Mam bardzo miłe i cenne doświadczenia z edycji 2019/2020 - utwierdziły mnie w przekonaniu, jak
wielką satysfakcję czerpię z dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także jak wiele mogę się nauczyć z
takiej relacji od moich młodszych kolegów. Wierzę, że współpraca uczelni z biznesem to dla studentów
doskonała okazja do przygotowania się do wejścia na rynek pracy, a dla pracodawców - do poznania
swoich przyszłych pracowników i partnerów biznesowych, ich potrzeb, motywacji i oczekiwań.

Osoba chętna do pracy nad sobą, ciekawa świata i otwarta na inny punkt widzenia. Oczekuje pozytywnego
nastawienia, inicjatywy i zaangażowania Mentee. Liczę na uczciwość i gotowość nie tylko do przyjmowania,
ale także do wyrażenia opinii na temat naszej współpracy. Zawsze pomaga też poczucie humoru i dystans do
siebie. 

Po pracy spędzam czas z rodziną i przyjaciółmi. Interesuje się historią Wrocławia i jego wielokulturowym
dziedzictwem. Uwielbiam kawę, literaturę faktu, seriale Netflix i długie spacery, w tym także takie z moim
niesfornym owczarkiem niemieckim.

IDEALNY MENTEE, TO...

DLA MENTEE MOGĘ BYĆ WSPARCIEM W OBSZARACH...

PO PRACY LUBIĘ...

Zarządzania zespołami, w tym  zespołami rozproszonymi. Mogę opowiedzieć o specyfice branży SSC /
BPO, przedstawię profil kandydata poszukiwanego przez pracodawców. Możemy wspólnie stworzyć CV,
przeprowadzić rozmowy testowe. Chętnie też opowiem o mojej ścieżce kariery menedżerskiej: co mi
pomogło, jakie trudności napotkałam. Interesują mnie również takie tematy jak: zarządzanie czasem i
procesami, prawo pracy w praktyce; różnorodność i integracja oraz współpraca międzykulturowa,
zwłaszcza że jestem częścią międzynarodowego zespołu.


