
„Sukces jest wtedy, gdy człowiek zajmuje 
się rzeczami ciekawymi i przynoszącymi 
zawodowe spełnienie, a jednocześnie 

może zapewnić dostatni byt swojej 
rodzinie”. 

JACEK PUŁA

SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW 

RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA CO  WSPOMINAM  Z PW?

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ 
NA PW?

ABSOLWENT
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych  
kierunek: mikroelektronika - studia inżynierskie (2004)

ABSOLWENT
Wydziału Transportu  
kierunek: transport - studia magisterskie (2006)

uzyskanie certyfikatów i dyplomów międzynarodowych 
organizacji branżowych: European Logistic Organisation  
i Chartered Institiute of Procurement and Supply (2019)
wypracowanie solidnej pozycji w globalnym dziale Supply 
Chain dzięki silnym umiejętnościom liderskim i eksperckim

„Miej duże ambicje i nie bój się ponieść porażki, jeśli dążysz 
do wybranego celu”.
„Szukaj możliwości poszerzania swojej wiedzy i doświadczenia, 
nawet kosztem wyjścia ze strefy komfortu”.
„Planuj swoją ścieżkę kariery rozważnie. Warto spędzić 
trochę więcej czasu w danej organizacji lub roli, zdobywając 
gruntowne doświadczenie”.

„Ogromną dumę z bycia studentem 
najlepszej uczelni technicznej w Polsce”. 

„Akademiki Alcartaz i Rivierę, komfort 
i koleżeński klimat, nawiązanie 

przyjacielskich relacji trwających  
do dzisiaj”. 

„Radość z zaliczonego egzaminu 
warunkowego z analizy matematycznej”. 

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
samozaparciu, odwadze i pracowitości, częstemu wychodzeniu 
poza obszar komfortu”.

„W swojej karierze najbardziej doceniam...
poczucie, że jestem kowalem swojego losu. Poprzez moje niełatwe decyzje 
(jak również szczęście i instynkt) poznaję międzynarodowe organizacje, 
przechodzę przez ciekawe role, współpracuję z ludźmi z całego świata”. 

Specjalista ds. planowania
Avon Operations Polska - pierwsza praca w firmie 
międzynarodowej, rozwój języka angielskiego 
biznesowego (2005)

Analityk Działu Zakupów
Grupa Żywiec - pierwsza rola umożliwiająca pracę z poziomem 
dyrektorskim i członkami zarządu (2007)
Kierownik planowania produkcji i zaopatrzenia
Grupa Żywiec Browar Warka - pierwsza rola kierownicza,  
wyzwania związane ze zbudowaniem pozycji w zespole 
zarządzającym browarem (2009)

Menadżer Działu Planowania Materiałów
Avon Operations Polska -  zarządzanie zespołem kilkunastu osób 
(2012) 

Senior Manager - Zakupy Opakowań
Avon Operations Polska -  odpowiedzialność za zespół i strategię 
zakupową komponentów drukowanych (2016) 

SENIOR MANAGER VALUE ENGINEERING
Global Operations Avon - strategiczna rola generatora  
i katalizatora inicjatyw związanych z kreowaniem wartości  
dla konsumentów, jednocześnie wpływająca na wynik finansowy 
(2019)

analitycznego myślenia

uporu w dążeniu do celu

nawiązywania wartościowych relacji


