
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, póz. 926 z póz. zm.)."  
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PROFIL ZAWODOWYPROFIL ZAWODOWYPROFIL ZAWODOWYPROFIL ZAWODOWY________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

� Skuteczny specjalista ds. logistyki, z dobrSkuteczny specjalista ds. logistyki, z dobrSkuteczny specjalista ds. logistyki, z dobrSkuteczny specjalista ds. logistyki, z dobrą znajomością branży ą znajomością branży ą znajomością branży ą znajomością branży AGDAGDAGDAGD oraz procedur  oraz procedur  oraz procedur  oraz procedur 

celnych;celnych;celnych;celnych;    

� Doświadczenie w organizacji transportu oraz we współpracy z firmami transportowymi;Doświadczenie w organizacji transportu oraz we współpracy z firmami transportowymi;Doświadczenie w organizacji transportu oraz we współpracy z firmami transportowymi;Doświadczenie w organizacji transportu oraz we współpracy z firmami transportowymi;    

� Zorganizowany, z dużymi umiejętnościami negocjacyjnymi, sumienny i dokładny. Zorganizowany, z dużymi umiejętnościami negocjacyjnymi, sumienny i dokładny. Zorganizowany, z dużymi umiejętnościami negocjacyjnymi, sumienny i dokładny. Zorganizowany, z dużymi umiejętnościami negocjacyjnymi, sumienny i dokładny.     

    

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWEDOŚWIADCZENIE ZAWODOWEDOŚWIADCZENIE ZAWODOWEDOŚWIADCZENIE ZAWODOWE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

01.2007 01.2007 01.2007 01.2007 –––– obecnie Firma AAAA, Katowice (produkcja sprzętu AGD) obecnie Firma AAAA, Katowice (produkcja sprzętu AGD) obecnie Firma AAAA, Katowice (produkcja sprzętu AGD) obecnie Firma AAAA, Katowice (produkcja sprzętu AGD)    

Specjalista ds. Importu:Specjalista ds. Importu:Specjalista ds. Importu:Specjalista ds. Importu:    

� realizacja zamówień na potrzeby produkcji: maszyny, urządzenia, sprzęt, meble; 

� prowadzenie negocjacji handlowych; 

� kontrola zapasów magazynowych; 

� rewizja parametrów w systemie SAP; 

� prowadzenie dokumentacji importowej. 

 

11.11.11.11.2004200420042004    –––– 01.2007  01.2007  01.2007  01.2007 Firma produkcyjna BBBBFirma produkcyjna BBBBFirma produkcyjna BBBBFirma produkcyjna BBBB, , , , KatowiceKatowiceKatowiceKatowice    

Specjalista ds. logistykiSpecjalista ds. logistykiSpecjalista ds. logistykiSpecjalista ds. logistyki::::    

� realizacja zakupów materiałów produkcyjnych; 

� kontrola zapasów magazynowych (głównie stal, aluminium i elementy cięte laserem); 

� budowanie dobrych relacji z dostawcami; 

 

10.2003 10.2003 10.2003 10.2003 –––– 10.2004 Firma CCCC, Katowice ( 10.2004 Firma CCCC, Katowice ( 10.2004 Firma CCCC, Katowice ( 10.2004 Firma CCCC, Katowice (dystrybucja materiałów biurowychdystrybucja materiałów biurowychdystrybucja materiałów biurowychdystrybucja materiałów biurowych))))    

Pracownik magazynuPracownik magazynuPracownik magazynuPracownik magazynu    

� pakowanie materiału, wystawianie faktur, pobierania materiału z magazyny celnego. 

 

EDUKACJAEDUKACJAEDUKACJAEDUKACJA________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

1998 1998 1998 1998 –––– 2003  2003  2003  2003     Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Katowicach     

Wydział Zarządzania, studia dzienne, Kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwem.    

 

SZKOLENIA KIERUNKOWE_____SZKOLENIA KIERUNKOWE_____SZKOLENIA KIERUNKOWE_____SZKOLENIA KIERUNKOWE_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

2006 Profesjonalny kontakt z dostawcami, HR PROJEKT 

2005 Zarządzanie łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie, CENTRUM EDUKACJI 

LOGISTYCZNEJ 

2003 Zarządzanie zapasami i wybór dostawców CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII 

 

DODATKOWE INFORMACJE_______DODATKOWE INFORMACJE_______DODATKOWE INFORMACJE_______DODATKOWE INFORMACJE___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Język angielskiJęzyk angielskiJęzyk angielskiJęzyk angielski – dobrze w mowie i piśmie (certyfikat LCCI) 

Prawo jazdyPrawo jazdyPrawo jazdyPrawo jazdy kat. B. 

ObsługaObsługaObsługaObsługa komputera komputera komputera komputera: Microsoft Office, Excel, Access, Outlook, SAP R3, Scala, Internet  

ZainteresowaniaZainteresowaniaZainteresowaniaZainteresowania: fotografia, gotowanie, jazz, wspinaczka. 


