MOJE DOŚWIADCZENIE

Jestem absolwentem informatyki na Politechnice Wrocławskiej.
Przez 13 lat pełniłem funkcję COO w niemieckich firmach
technologicznych. 14 lat temu założyłem firmę PGS Software, która
dzisiaj zatrudnia prawie 700 osób, przed 10 laty zadebiutowała na rynku
NewConnect, a od dwóch lat jest notowana na GPW. Jestem w niej
głównym akcjonariuszem i członkiem zarządu. W 2018 roku zostałem
finalistą konkursu EY Enterpreneur of the Year 2018.
KOGO SZUKAM

Z chęcią pomogę ambitnej, samodzielnej, zdolnej osobie, która chce
w przyszłości spróbować swoich sił w zarządzaniu projektami,
zespołami lub własną firmą usługową. W związku z charakterystyką
mojej firmy, osoba której szukam powinna znać język angielski oraz
dobrze, żeby znała język niemiecki. Wtedy będzie szansa na
uczestnictwo bądź choćby obserwowanie realizacji projektów w naszej
firmie.

PAWEŁ
GURGUL
SPECJALIZACJA

Wytwarzanie oprogramowania szytego na miarę,
Zarządzanie zespołami i projektami,
Zarządzanie wzrostem,
Wdrażanie nowoczesnych technologii,
Sprzedaż usług za granicę,
KONTAKT

https://www.linkedin.com/in/pgurgul/

JAK MOGĘ POMÓC

Mam 30 lat doświadczenia zawodowego w branży IT. Od 14 lat osobiście
sprzedaję nasze usługi do UK, Niemiec i krajów niemieckojęzycznych
oraz Skandynawii. Mogę pokazać jak na co dzień zarządzam firmą, która
świadczy usługi najwyższej jakości konkurując na całym świecie
bezpośrednio z największymi globalnymi firmami z branży IT.
Mogę pokazać jak w PGS Software pracują Project Managerowie
oraz specjaliści od Business Intelligence.

MÓJ STYL PRACY

Preferuję spotkania w biurze w atmosferze pracy. Proponuję, żebyśmy
spotykali się 2-4 razy w miesiącu. Zależy mi na tym, żeby osoba, z którą
będę współpracował sama wychodziła z inicjatywą tematów, które chce
poruszać podczas spotkań.
Nie będę udawał, że znam się na wszystkim. Jeżeli nasza współpraca
zejdzie na tematy, które wykraczają poza moje kompetencje, to w miarę
możliwości wskażę Ci kogoś, kto zna się na tym lepiej niż ja.
Od Messengera, Whatsappa i Snapchata wolę maila, telefon i osobiste
spotkanie.
A POZA TYM...

Jestem mężem, ojcem i dziadkiem. Niektórzy twierdzą, że jestem też
zapalonym golfistą. Coś w tym musi być, skoro namówiłem żonę do
uprawiania tego sportu. Jeśli nie ma mnie w pracy ani na polu golfowym,
to szukajcie mnie w operze. Będę tam bez kijów golfowych, za to z żoną.

