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Konsultant
 Trener
 Wykładowca
Doktor nauk ekonomicznych, specjalności nauk o
zarządzaniu, konsultant i trener specjalizuje się w
zarządzaniu

przedsięwzięciami

(projektami),

usprawnianiem procesów pracy,

prognozowaniu

gospodarczym

oraz

analizą

strategiczną

przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystuje wiedzę z
zakresu kontrolingu, rachunku kosztów, rachunku
inwestycyjnego oraz normowania czasu pracy.

Wykształcenie

Posiada 16-letnie doświadczenia w zakresie realizacji

Magister inżynier elektryk – WSI Zielona Góra

projektów usprawniających procesy pracy.

Dr Nauk Ekonomicznych – Politechnika Łódzka

W ostatnim okresie zarządzał (był koordynatorem)

Trener i nauczyciel systemów CAX – PTH Eindhoven

następującymi

Trener REFA(REFA Verband für Arbeitsgestaltung,

projektami,

finansowanymi

ze

środków UE:

Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung

- „Sied współpracy i wymiany wiedzy w zakresie

e.V.) - Poznao

działao edukacyjnych” (projekt dotyczył transferu w
relacji uczelnie oraz ośrodki B+R dla przemysłu),
- „Platforma działao edukacyjnych – rozwój
innowacji w województwie lubuskim” (projekt
dotyczył wprowadzania innowacji w rozumieniu
zarządzania procesowego do przemysłu),
- „Edukacja, Innowacje, Wiedza – staże dla
absolwentów uczelni regionu lubuskiego” (projekt
dotyczył dostosowywania wiedzy absolwentów do
potrzeb rynku pracy poprzez transfer wiedzy i staże)
Obecnie jest adiunktem w Instytucie Informatyki i
Zarządzania

Produkcją

Uniwersytetu

Zielonogórskiego oraz prowadzi zajęcia w Wyższej
Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.
Dodatkowo pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji
Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych, promującej i
wspierającej

proinnowacyjną

działalnośd

gospodarczą zarówno pojedynczych podmiotów
gospodarczych jak również dużych, średnich i małych
przedsiębiorstw.
Ściśle współpracuje z Technicznym Uniwersytetem w
Cottbus (Niemcy) oraz Wyższą Szkołą Techniczną w
Wuerzburgu (Niemcy).

Realizował projekty m.in. dla:


ATS StahlSchmidt & Maiworm Sp. z o.o.



FAMOT S.A.



Gemalto Sp. z o.o.



Hochland S.A.



Horsefield



ICM Sp. z o.o.



INTRA S.A.



Krojcig Mebel j.v.



Kronopol So. z o.o.



LZT "ELTERMA" S.A.



MK Sp. z o.o.



Probet-Dasag Sp. z o.o.



Paroc Polska Sp. z o.o.



Port Lotniczy Ławica



Seco/Warwick S.A



Smurfit Kappa S.A.



Steinpol OK Meble Sp. z o.o.



TG Instalacje Sp. z o.o.



VAC AERO Manufacturing S.A.



Wika Polska Sp. z o.o.



Wikoma Zakład Mechaniczny



Zastal Transport Sp. z o.o.
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