Coach, doradca i inwestor. W latach dziewięćdziesiątych w IBM był
odpowiedzialny za sprzedaż kompleksowych rozwiązań informatycznych
dla przemysłu oraz nadzór nad realizacją projektów wdrożeniowych. Od
1997 jest aktywnym trenerem i coachem oraz menedżerem
zarządzającym firmami doradczo-szkoleniowymi. Nawiązał współpracę z
wieloma klientami korporacyjnymi, dla których realizował kompleksowe
projekty szkoleniowe zorientowane na rozwój kompetencji ich kadr
menedżerskich i handlowych. Od 2005 jest prezesem zarządu BPD sp. z
o.o. Pełni role coacha dla wyższej i średniej kadry zarządzającej,
wspomagając wypracowanie rozwiązań zapewniających zarówno
realizację celów biznesowych jak i dbałość o rozwój kompetencji i
motywację pracowników. Od 2002 jest certyfikowanym konsultantem
Insights Discovery Licensed Practitioner.
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Specjalizacja w BPD:
 Zarządzanie zespołami (style kierowania, umiejętności
menedżerskie, organizacja pracy)
 Komunikacja interpersonalna w biznesie (budowanie relacji i
pozycji)
 Sprzedaż B2B (metody, systemy i umiejętności)
 Metodyki zarządzania projektami

Czym się zajmuję? Od początku mojej działalności zawodowej zawsze ceniłem bezpośrednie kontakty ze
współpracownikami oraz budowanie relacji biznesowych opartych na rzetelności i autentycznym
partnerstwie. Będąc handlowcem, menedżerem zespołów, członkiem zarządów zebrałem uniwersalne
doświadczenie biznesowe, które pozwala mi obecnie skutecznie doradzać polskim przedsiębiorcom i
menedżerom. Pracuję głównie metodą coachingową, która wyzwala unikalny potencjał każdego Klienta.
Wspieram go w poszukiwaniu i wdrażaniu skutecznych metod osiągania celów, z poszanowaniem dla
uniwersalnych wartości.

Kompetencje:
 Zarządzanie zespołami (style kierowania,
umiejętności menedżerskie, organizacja
pracy, współpraca)
 Komunikacja interpersonalna w biznesie
 Sprzedaż B2B (metody, systemy i
umiejętności)
 Executive coaching, budowanie
przywództwa
 Ośrodki oceny i rozwoju pracowników
 Zarządzanie projektami
 Symulacje biznesowe (gry edukacyjne)

Doświadczenia zawodowe:
 Coach (BPD)
 Trener i konsultant biznesowy (Kalkstein, BPD)
 Prezes Zarządu (BPD, od 2005)
 Partner, Dyrektor Zarządzający (Kalkstein; BPD)
 Project Manager (IBM, BPD)
 Business Unit Manager (IBM Petroleum, Utilities & Energy
Services)
 Marketing Representative (IBM)
 Dyrektor Handlowy (REX Business Operation Systems,
Kalkstein)
 Wolontariusz kompetencji

Osiągnięcia i certyfikaty: IBM Hundred Percent Club (IBM EMEA - dwukrotnie), TACK Training International Certificates
(London), Kalkstein Corporate Training Certificates (Warszawa), Insights Discovery Licensed Practitioner, ponad 1000
przeprowadzonych dni szkoleniowych, ponad 500 przeprowadzonych sesji coachingowych, autor gier szkoleniowych, autor
programów szkoleniowych (przywództwo, zarządzanie, sprzedaż), wystąpienia na konferencjach HR (Konferencja Kadry,
Stowarzyszenie Prezesi Wolontariusze 2011)
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