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DORADCZYNI BIZNESOWA
Jestem

doradcą

zawodowym

Biznesowym

zorientowanym

z

10

wokół

letnim

doświadczeniem

prowadzenia

projektów

związanych z rozwojem działalności gospodarczych. Zajmuje się
zarówno

tworzeniem

nowych

przedsiębiorstw

jak

i

projektowaniem produktów i usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.

W

swojej

pracy

wykorzystuje

umiejętność

prowadzenia procesów z wykorzystaniem metodologii Design
Thinking oraz metodyk zarządzania projektami a także coachingu.

ZAWODOWO ZAJMUJĘ SIĘ: koordynacją projektów, głównie
współfinansowanych ze środków UE; wsparciem w zakresie
zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej; prowadzeniem
szkoleń, warsztatów, doradztwa biznesowego, treningu
mentalnego i coachingu, mentoringu biznesowego.
Z WYKSZTAŁCENIA JESTEM: magistrem prawa i pedagogiki.
MOJE ZADANIA ZAWODOWE POLEGAJĄ NA: koordynacji
działań, rozliczaniu projektów, przygotowywaniu dokumentacji;
prowadzeniu zajęć dla różnych grup w różnych tematach,
prowadzeniu coachingu, mentoringu i treningu mentalnego,
doradztwa biznesowego.
OD ILU LAT PRACUJĘ W ZAWODZIE: 12 lat
3 SŁOWA KTÓRE MNIE NAJLEPIEJ OPISUJĄ: INSPIRUJĘ DO
DZIAŁANIA 😉
Z CZEGO ZAWODOWO JESTEM NAJBARDZIEJ DUMNA:
Z tego, że od 2010 roku prowadzę własną firmę i udaje mi się
pogodzić wiele różnorakich ale bardzo ciekawych projektów, co
pozwala mi się ciągle rozwijać.
PODCZAS SPOTKANIA OPOWIEM CI: koordynowaniu projektów
specyficznych czyli współfinansowanych ze środków UE ale
także o pracy z ludźmi w ramach doradztwa biznesowego,
coachingu, mentoringu i treningu mentalnego.

Jakie są najbardziej inspirujące strony/blogi/profile na FB lub
Instagramie, które Pani śledzi?
Facebook granty.pl gdzie pojawiają się wszystkie nowe
konkursy na projekty.
NGO.pl to biblia dla NGO.
Social media Mateusza Kusznierewicza – miałam okazję
z nim współpracować, był też moim mentorem w jednym z
projektów i bardzo cenię o za umiejętności sportowe, które
przekłada na biznes.
Social media Tomka Smorgowicza, który jest moim GURU
w zakresie CSR.
Grupy o zarządzaniu projektami, design thinking,
szkoleniach.
Facebook Mentalnie Pomocni – bo to mój nowy projekt
gdzie wspólnie z innymi 11 stoma trenerami mentalnymi
tworzymy stowarzyszenie by w całej Polsce móc wspierać
ludzi.
Facebook Browar Spółdzielczy bo koordynuje jeden z ich
projektów i uważam, że to podmiot do naśladowania
Facebook Lotnictwo bo interesuje się lotnictwem 😉
i Celfast Flying Team i Orliki i Biało-Czerwone Iskry (czyli
zespoły akrobacyjne).
Sociale zaprzyjaźnionych stajni bo jestem koniarą
Facebook Fundacji Jesteśmy z Tobą bo współpracuję z nią
i wspieram w rozwoju.
Duuużo sociali podróżniczych bo ciągle podróżuję
przynajmniej palcem po telefonie ale to podróże mnie
inspirują.

Jakie są najbardziej inspirujące osoby, o których według
Pani/Pana warto pamiętać i czerpać z nich inspirację?
Mateusz Kusznierewicz (za radzeniem sobie z porażkami
i determinację w dążeniu do celu); Aleksandra Harasiuk (za
spójność – jeśli ktoś coś z bursztynem to tylko do Oli);
Agnieszka Dejna (prezes Spółdzielni Socjalnej Dalba
prowadzącej Browar Spółdzielczy za hart ducha i charakter,
który nie ułatwia ale jednak pozwala realizować najbardziej
szalone pomysły), Amberley Snyder (dziewczyna, która jeździ
na wózku ale też startuje w rodeo)
Z jakich narzędzi organizujących pracę najchętniej Pani
korzysta? Jakie narzędzia on-line/aplikacje warto sprawdzić?
Wirtualne tablice miro, jamboard w dobie koronawirusa i pracy
online uratowały mi życie 😉plus kalendarz w telefonie jest
niezbędny.
Co Panią najbardziej motywuje?
Kiedy widzę efekt mojej pracy nawet w wyobraźni – nie lubię
robić rzeczy bez celu i bez sensu bo „trzeba”.
Książka/film/wywiad, które Pani najczęściej poleca:
Książka – Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik
Wizjonera – A. Osterwalder; dużo biografii ludzi, którzy
osiągnęli sukces w biznesie;
Film – może mało biznesowo ale głównie historie, które
pokazują (czasem na faktach), że można wszystko
„Chodzenie, jazda, rodeo”o Amberley Snyder; „Amelia
Earthart” o tytułowej kobiecie, która jako pierwsza kobieta
przeleciała Atlantyk, „Legalna Blondynka”;
Wywiady z osobami, które osiągnęły sukces albo
wystąpienia na TEDx np. Nick Vujicic.

