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ZAWODOWO ZAJMUJĘ SIĘ: Kierowaniem zespołem
projektującym i wydającym gry planszowe.
Z WYKSZTAŁCENIA JESTEM: Specjalistą ds. Zarządzania czyli
Menedżerem 😉.
MOJE ZADANIA ZAWODOWE POLEGAJĄ NA: Koordynowaniu
pracy zespołu z zakresu projektowania i wydawania gier
planszowych. Tworzeniu mechanik własnych gier planszowych.
Nagrywaniu filmów instruktrażowo- promocyjnych. Planowaniu
i monitorowaniu oferty produktowej. Opowiadaniu
nieśmiesznych dowcipów. Przeprowadzaniu badań fokusowych
w na rynku zabawek. Merytorycznym wspieraniu komunikacji
marketingowej. Obserwowaniu nudnych kalkulacji, planów
produkcyjnych i aktualnych stanów magazynowych.
Kontrolowaniu bieżącej jakości naszych produktów. +47 innych
rzeczy.
OD ILU LAT PRACUJĘ W ZAWODZIE: 3+3 chętnie wyjaśnię.
Z CZEGO ZAWODOWO JESTEM NAJBARDZIEJ DUMNA:
Moja praca to moja pasja. Produkty, w które byłem
zaangażowany, zdobyły nagrody i wyróżnienia w plebiscytach
krajowych i międzynarodowych.
PODCZAS SPOTKANIA OPOWIEM CI: Moich doświadczeniach
na drodze rozwoju zawodowego od projektanta gier do
menadżera.

Jakie są najbardziej inspirujące strony/blogi/profile na FB lub
Instagramie, które Pan śledzi?
Różni twórcy komunikujący się wszelkiego rodzaju narzędziami
mediów społecznościowych. Czasami jest to ekonomista
tłumaczący fluktuacje na rynku papierów wartościowych,
a czasem pani podrzucająca naleśnika w rytm muzyki granej
przez jej wąsatego partnera. W zależności od okresu, bardziej
lub mniej polecam poniższe:
GaryVee
Jordan Peterson
Ciekawehistorie
Marketer+
Jakie są najbardziej inspirujące osoby, o których według Pana
warto pamiętać i czerpać z nich inspirację?
Steve Jobs
Elon Musk
Dale Carnegie
Z jakich narzędzi organizujących pracę najchętniej Pan
korzysta? Jakie narzędzia on-line/aplikacje warto sprawdzić?
Kalendarz w telefonie.
Zeszyt + długopis.
Co Pana najbardziej motywuje?
Fakt, że mam jedno życie.
Książka/film/wywiad, które Pan najczęściej poleca:
Steve Jobs' 2005 Stanford Commencement Address.

Co Pana najbardziej motywuje ?
Współpraca oraz ciekawość/oryginalność tematu, którym się
zajmuję. Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy, a także
współpracować z ciekawymi ludźmi w pracy i stowarzyszeniu.

Książka/film/wywiad, które Pan najczęściej poleca:
Ted Talk Sal Khana na temat edukacji - “Let’s teach for
mastery”.
Wideoesej Zoe Bee na temat edukacji, systemu oceniania i
motywacji - “Grading is a Scam (and Motivation is a Myth)”.
Książka Aurelien Gerona na temat Machine Learningu “Hands on Machine Learning”.
Kurs Andrew Ng na temat Machine Learningu - “Machine
Learning”.

