
SEBASTIAN SZYMKOWIAK

FIRMA

STANOWISKO

BRANŻA

DOŚWIADCZENIE

IBM

ITIL PROCESS OWNER COMPLIANCE
BUSINESS LEADER

IT

10+ LAT

NA CO DZIEŃ ZAJMUJĘ SIĘ ...

Odpowiadam za jeden z procesów ITILowych - Business Compliance dla wszystkich klientów we Francji.  
Podlega mi kilkunastu pracowników procesu, którzy bezpośrednio współpracują z technikami, project
managerami oraz service delivery managerami. Moim zadaniem jest koordynowanie działań całego
teamu procesowego, kształcenie pracowników teamu oraz uczestników procesu, czyli project
managerów, service delivery managerów, IT techników, kształtowanie i pilnowanie całości procesu,
optymalizowanie , pisanie instrukcji i dokumentacji, prowadzenie sesji online w sprawach związanych z
procesem, raportowanie. 

CHCĘ BYĆ MENTOREM, PONIEWAŻ...

Jestem absolwentem UE z roku 2004. Zawsze miło wspominam ten studencki epizod oraz uczelnie, kadrę,
kolegów i przyjaciół.  Myśl o nauczaniu od lat mnie nie opuszcza.  Kiedy zauważyłem projekt Mentor, od
razu zdecydowałem się zaaplikować. Myślę, że to idealne połączenie moich pasji do nauki i dzielenia się
tym z innym. Myślę również, że pewne moje zdolności do łatwego przekazywania wiedzy i informacji,
połączone z zawsze dobrym kontaktem z młodymi oraz środowiskiem studenckim, świetnie
sprawdziłyby się w projekcie, a studenci mogliby się ode mnie sporo nauczyć, ponieważ sam widzę siebie
kilkanaście lat wstecz i gdybym miał taką możliwość, sam skorzystałbym z takiego programu, żeby sobie
w głowie poukładać i nie tracić czasu na samotne poszukiwania.

Każdy jest idealny, bo każdy sam się zgłosi. Przecież mama ani tata go nie zgłoszą :)

IT, IT technical support, IT service delivery, IT Project Management, języki obce, ekonomia, technologie,
ścieżki zawodowe, kariera, inne, jeśli takie będą potrzebne. 

IDEALNY MENTEE, TO...

DLA MENTEE MOGĘ BYĆ WSPARCIEM W OBSZARACH...

PO PRACY LUBIĘ...

Po pracy lubię pojeździć na rowerze z moim synem, albo poczytać coś ciekawego o archeologii lub
astronomii, a na weekend lubię pojechać z rodziną i przyjaciółmi pozwiedzać nieznane miejsca na
Dolnym Śląsku, w Czechach lub w Niemczech. Jestem fanem Karkonoszy i jazdy na biegówkach. 


