
PODSTAWOWE
INFORMACJE

SPECJAL I ZACJA
Zarządzanie

przedsiębiorstwem
Budowanie zespołów

Zarządzanie projektami
Prowadzenie klienta

biznesowego
Budowanie produktu

OBSZARY  DZ I AŁAŃ
IT

Blockchain
Smart City

Smart Transportation
IOT projects

DALSZE  I NFORMACJE
https://www.linkedin.com/in/

pawelpanowicz/

JAK  MOGĘ  POMÓC

Wysłucham, podzielę się swoim doświadczeniem i wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.
Pomogę znaleźć Twoje Ja oraz pokaże jakie możliwości daje dzisiejszy rynek i świat.

MÓJ STYL  PRACY

Lubię rozmowy na żywo, przy kawie lub śniadaniu w Barbarze :) Omawiamy palący temat, razem
wybieramy rozwiązanie, a po fakcie analizujemy czy kierunek jest dobry.

A  POZA  TYM. . .

Mam magiczną zdolność wyzwalania w ludziach pozytywnej energii, która napędza i nadaje właściwy
kierunek działaniom.

KOGO SZUKAM

Chcę pomóc Tobie w trudnej sztuce negocjacji, komunikacji oraz budowania relacji z
partnerami/współpracownikami. Jeśli lubisz pracować przy organizowaniu zespołów, przedsięwzięć,
projektów - znajdziemy wspólny język.

MOJE  DOŚWIADCZENIE

Od inżyniera do menadżera tak w czterech słowach można opisać moją dotychczasową drogę
zawodową. Zarządzania zespołami i projektami o dużej skali i komplikacji technicznej uczyłem się
prowadząc projekty telekomunikacyjne dla takich firm jak T-Mobile, Vodafone czy Banglalink. Miałem
okazję zarządzać projektami w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Peru czy w Maroku. Równolegle
zaangażowałem się w rozwijanie Wrocławskiego oddziału PMI, gdzie jako Dyrektor ds. Administracji,
pomagałem rozwinąć i usprawnić prace kilkudziesięcioosobowego zespołu wolontariuszy.
Doświadczenie nabyte w wielokulturowych zespołach, w dynamicznie zmieniającym się środowisku
nowych technologii skierowało mnie w szersze spektrum projektów IT. Tak kontynuowałem swój
rozwój jako Key Account Manager dla klientów z UK w jednym z największych polskich software
house’ów. Tamże nawiązując współpracę z zespołem Alexy w Amazonie zapoczątkowałem tworzenie
nowego rodzaju projektów opartych właśnie o asystenta głosowego Amazona.
Tak po latach pracy w wielotysięcznych korporacjach dołączyłem do zespołu BlockchainHouse jako
Dyrektor Operacyjny gdzie mam możliwość brać udział w kształtowaniu zespołu fantastycznych ludzi
oraz rynku opartego o blockchain i kryptowaluty. Aktualnie zarządzam projektami w obszarze Smart
City, Smart Transportation i IOT w Softserve
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