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Project manager & Business expert
Wieloletni kierownik projektów informatycznych, ekspert i strateg, odpowiedzialny za
opracowanie i realizację wizji rozwoju firmy jako centrum kompetencyjnego dla sektora
ubezpieczeniowego. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach branży ubezpieczeniowej.
Kreatywny pasjonat i wnikliwy analityk biznesowy.
Doświadczenie
2008 XI-dziś

Kierownik projektów / Ekspert Biznesowy, Ośrodek Informacji / Biuro Rozwoju
i Projektów - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Analiza biznesowa potrzeb rynku ubezpieczeniowego, opracowanie i realizacja strategii rozwoju firmy
jako centrum kompetencyjnego dla sektora ubezpieczeniowego, analiza istniejących rozwiązań
na rynkach zagranicznych (Litwa, Niemcy, Estonia, Wielka Brytania), implementacja licznych
rozwiązań biznesowych i informatycznych dla sektora (mechanizmy zasilania i udostępniania danych
Ośrodka Informacji, opracowanie analitycznej warstwy raportowej i wizualizacyjnej, opracowanie
KPI jakościowych, zaawansowane działania pro-jakościowe związane z danymi gromadzonymi
w Ośrodku Informacji, opracowanie procedur dla sektora, wsparcie eksperckie dla zakładów
ubezpieczeń, implementacja nowoczesnego portalu dla obywateli i zakładów), ścisła współpraca
z całym rynkiem ubezpieczeniowym w zakresie rozwoju i utrzymania mechanizmów zasilania
i udostępniania danych.

2004 I-2008 X

Kierownik projektów informatycznych - ComputerLand SA, ABG Ster-Projekt SA,
Infovide Matrix SA
Liczne wdrożenia rozwiązań systemów biznesowych klasy ERP, opartych o narzędzia Oracle
E-Business Suite, u takich klientów jak: Pekao SA, Kredyt Bank SA, BGŻ, UFG, ARiMR, Grupa ISD,
Orange Polska. Zarządzenie projektowe i opieka DBA nad wdrażanymi systemami.

2002 I-2003 XII

Kierownik projektów informatycznych - Omnikom Sp. z o.o.
Wypracowywanie i wdrożenie strategii rozwoju outsourcingu wewnątrz firmy, ścisła współpraca
z odbiorcami usług outsourcing’owych, przeprowadzanie audytów informatycznych połączone
z opracowywaniem strategii rozwoju informatyki dla poszczególnych klientów, opracowywanie,
wdrażanie i koordynacja zaawansowanych specjalistycznych projektów informatycznych,
zarządzanie i koordynacja prac zespołu, opracowywanie i nadzór nad budżetem departamentu
projektów informatycznych.

2000 I-2001 XII

Kierownik departamentu informatyki - Danfoss Sp. z o.o.
Opracowywanie strategii rozwoju informatycznego w firmie, zarządzanie i koordynacja prac zespołu,
opracowywanie i stała kontrola budżetu departamentu IT, wdrażanie zaawansowanych projektów
informatycznych przy współpracy z innymi oddziałami firmy na świecie, implementacja projektu
migracji do systemu Windows 2000 w korporacji (Anglia, Dania, Rosja, Polska), udział w projekcie
wdrożenia normy ISO 14001, udział we wdrożeniu zintegrowanego systemu SAP.

1998 XII-2000 I

Specjalista ds. bezpieczeństwa i rozwoju IT - Danfoss Sp. z o.o.
Przeprowadzenie projektu migracji systemu Novell do Windows NT - Dania, Anglia, Rosja, Polska,
nadzór nad bezpieczeństwem danych w firmie, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych,
administracja sieciowa.

1987 IX-1998 XI

Rozpoczęcie przygody z informatyką
Tworzenie i administracja relacyjnymi bazami danych dotyczącymi: kadr, finansów, księgowości,
płac, magazynowania i kalkulacji finansowych, kursy informatyczne dla osób prywatnych, obsługa
informatyczno-techniczna sieci komputerowej oraz współpraca konsultacyjna w firmie Eternus
Brokers, kompleksowa obsługa informatyczna sieci komputerowej w Kancelarii Prawniczej
„Aleksander Kosmus i Wspólnicy”.
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