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NA CO DZIEŃ ZAJMUJĘ SIĘ ...

Obecnie zarządzam obszarem IT związanym z Digitalizacją HR oraz Hurtownią Danych w
międzynarodowej grupie bankowej. Do Obecnie zarządzam obszarem IT związanym z Digitalizacją HR 
 w dużej międzynarodowej grupie bankowej.  Do moich codziennych obowiązków należy przede
wszystkim zarządzanie zespołami technicznymi (koordynacja zespołem, motywowanie, udzielanie
feedbacku itd.), a także zarządzanie procesem w projektach przy użyciu zwinnych metodologii takich jak
Agile, czy Lean management (innowacje, wdrażanie zmian, zarządzanie zmianą itd.)

CHCĘ BYĆ MENTOREM, PONIEWAŻ...

Mentoring to moja pasja, którą systematycznie rozwijam od kilku lat poprzez branie udział w wielu
programach mentoringowych, konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tej tematyce.
Postanowiłam także zrobić certyfikacje z tej dziedziny, aby móc poszerzyć swoje kompetencje i w
profesjonalny sposób pomagać swoim podopiecznym.  Bycie Mentorem oznacza dla mnie przede
wszystkim pracę zespołową (mentora z mentee), dzięki której jesteśmy w stanie odkryć i wykorzystać
nasz własny potencjał. Bazując na mojej wiedzy i zdobytym doświadczeniu chętnie pomogę osobą, które
poszukują nowych doświadczeń oraz możliwości rozwoju.

Chętnie nawiązałabym współpracę z osobą, która wiąże swoją karierę zawodową z zarządzaniem
kapitałem ludzkim oraz procesami. Bardzo ważne jest dla mnie, aby Mentee czuł potrzebę rozwoju, był
zmotywowany i wykazywał otwartość i chęci do pracy nad sobą. 

IDEALNY MENTEE, TO...

DLA MENTEE MOGĘ BYĆ WSPARCIEM W OBSZARACH...

PO PRACY LUBIĘ...

Zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej, analiza mocnych i słabych stron, aby jak najlepiej móc
wykorzystać istniejący potencjał. Podzielę się także wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania,
budowania zespołu, motytowania i inspirowania pracowników. 

Po pracy lubię spędzać aktywnie czas, a zwłaszcza biegać i jeździć rowerem. Interesuję się również
tematyką związaną z kawą, od czysto teoretycznej wiedzy do zagłębiania się w tajniki parzenia kawy
metodami alternatywnymi. Dużo czasu przeznaczam także na czytanie książek i czasopism o tematyce
coachingowej i przywódczej. 


