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SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW 

RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

CO  WSPOMINAM  Z PW?

ABSOLWENTKA
Wydziału Inżynierii Produkcji 
kierunek: zarządzanie - licencjat (2009)

ABSOLWENTKA
Wydziału Zarządzania
kierunek: zarządzanie - magister (2012)

Menadżer Departamentu Operacyjnego 
AXA Assistance - zarządzanie zespołami, około 40 osób 
(2015)

accommodation assistant
w hotelu w Irlandii - pierwsza praca (2006)

konsultant ds. assistance podróżnego 
AXA Assistance (2008)

supervisor
AXA Assistance - pierwsze stanowisko kierownicze, 
zarządzanie zespołem konsultantów (2012)

ukończenie dziennych studiów na PW przy jednoczesnej 
pełnoetatowej pracy zawodowej
pozycja i odpowiedzialność, którą ma na co dzień  
w pracy - sprawdzanie się w roli lidera i zarządzanie 
sporym zespołem specjalistów

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
pewnej miksturze, na którą przepis tworzyłam przez 
ostatnie lata – dużo otwartego umysłu i ciężkiej pracy, bycie 
konsekwentnym w dążeniu do celów oraz odrobina szczęścia 
i przypadku”.

„W swojej karierze najbardziej doceniam...
pracę z ludźmi pełnymi pasji oraz możliwość niesienia realnej 
pomocy ludziom, którzy są w potrzebie (Assistance)”.

MENADŻER OPERACYJNY
Platforma Medical - Europ Assistance Polska - 
zarządzanie zespołami, około 50 osób (2018)

Sukces to uczynienie życia takim, jakim 
chcemy, aby było. Składa się na niego 

lista ustalonych przez nas punktów 
i zadań, które realizujemy. To też 

możliwość wykonywania pracy, do której 
czujemy pasję i umiejętność łączenia 

pracy z życiem prywatnym.

„Akademik „Żaczek”, w którym 
mieszkałam przez pierwsze 2 lata. 
Znajduje się blisko Wydziału, więc  

nie traciłam czasu na dojazdy, np. na 
słynne wykłady z Analizy matematycznej  
o 7:30. Wspominam pomoc od starszych 

studentów, którzy chętnie dzielili się 
materiałami i radami o zaliczeniach 
i wykładowcach. Była to wręcz tajna 

wiedza, którą ciężko było zdobyć,  
nie mając starszych znajomych  

z Wydziału”. 

„Nie samymi zajęciami student żyje – bardzo 
ważnym elementem pozwalającym rozwinąć szybciej 
umiejętności i kompetencje jest to, co robimy poza 
studiami, np. staże, praktyki, nauka języków obcych”.

„Ucz się i doświadczaj, przekraczaj granice przez całe 
życie – nauka nigdy nie wyczerpuje umysłu, a jeśli 
przestaniesz się uczyć, zginiesz w tłumie”.

CZEGO NAUCZYŁAM SIĘ 
NA PW?

analitycznego myślenia

dobrego planowania  
oraz zarządzania od podstaw


