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Od ponad dekady nadzoruje i monitoruje działania pionów księgowych,
kadrowo-płacowych, analiz danych oraz kontroli wewnętrznej. Jako
Lider moje działania mają inspirować innych, tak by marzyli więcej i
mieli przestrzeń do nauki, by móc osiągać wyznaczone cele. Ważne dla
mnie jest by ustanawiać i utrzymywać wysokie standardy.
Jestem założycielką i Prezesem Zarządu Fundacji AISA, której celem jest
odkrywanie wewnętrznego potencjału i rozwoju kompetencji przyszłość
oraz

współzałożycielem

edukacyjnej.

Mental

Arts,

wyjątkowej
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ZAWODOWO ZAJMUJĘ SIĘ: nadzorem i monitorowaniem
działania pionów księgowych, kadrowo-płacowych, analiz
danych oraz kontroli wewnętrznej w JBS.
Koordynacją wszelkich procesów w zakresie biznesu/tworzenia
nowych placówek w Mental Arts.
Zarządzanie wszelkimi procesami marketingowymi,
sprzedażowymi, biznesowymi w AISA.
Z WYKSZTAŁCENIA JESTEM: specjalistą w zakresie
zarządzania, księgowości i kontrolingu, a także doradztwa
podatkowego.
OD ILU LAT PRACUJĘ W ZAWODZIE: 15 lat.
3 SŁOWA KTÓRE MNIE NAJLEPIEJ OPISUJĄ: konsekwencja,
determinacja, zadaniowość.
Z CZEGO ZAWODOWO JESTEM NAJBARDZIEJ DUMNA:
najbardziej dumna jestem z tego że mogę pełnić rolę Lidera tj.
mieć wpływ na rozwój ludzi zarówno w sposób bezpośredni jak
i pośredni.
PODCZAS SPOTKANIA OPOWIEM CI: jak wielką frajdą jest
tworzenie swojego biznesu i jakie umiejętności warto posiadać
by każde potknięcie potraktować jako doświadczenie a nie
porażkę. Dodatkowo wskaże jakie kompetencje warto posiadać
by móc z radością wstawać każdego dnia do swojej pracy – nie
ważne czy jako właściciel firmy czy jako pracownik.
Porozmawiamy również o tym jak ważne są kompetencje
finansowe i świadomość analizy ewentualnych zagrożeń.

Jakie są najbardziej inspirujące strony/blogi/profile na FB lub
Instagramie, które Pani śledzi?
Jest ich raczej bardzo dużo 😊 – godną uwagi jest strona www
- https://infuture.institute/
Jakie są najbardziej inspirujące osoby, o których według
Pani/Pana warto pamiętać i czerpać z nich inspirację?
dzieci – pokazujące, że warto robić, rzeczy ponad swoje
możliwości i przekraczać niewidzialne bariery. Nie dają się
namówić na rezygnacje ze spraw które uważają za
znakomity pomysł 😊
Rafał Brzoska – jako założyciel/twórca InPost
Elon Musk – jako założyciela szkoły Astro Nova
Melinda Gates – działania filantropijne
Irena Szołomicka-Orfinger, Jennifer Lopez, Joanna
Przetakiewicz – w obszarze jakości prowadzonych
biznesów
Z jakich narzędzi organizujących pracę najchętniej Pani
korzysta? Jakie narzędzia on-line/aplikacje warto sprawdzić?
Bardzo istotna rolę odgrywa u mnie kalendarz online.
Co Panią najbardziej motywuje?
Moją największą motywacją jest chęć świadomego życia.
Książka/film/wywiad, które Pani najczęściej poleca:
Film EX Machine – prezentacja wolnej woli sztucznej
inteligencji
Książka – Gdy regułą jest brak reguł. Netflix i filozofia
przemiany, Erin Meyer Reed Hastings
Wystąpienie Pełna Moc Możliwości Walkiewicz Jacek at
TEDxWSB https://www.youtube.com/watch?v=ktjMz7c3ke4

