SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW
PAWEŁ WIERZBICKI
inspiracja od profesora w technikum
do podjęcia studiów

praca w fabryce

Boryszew S.A. (1996) - od stanowiska mechanika do konstruktora
– możliwość wykorzystania bieżąco zdobywanej wiedzy
ze studiów w trakcie pracy – 2 samodzielne projekty

projektant

J.W. Construction Holding S.A. (1998)
samodzielny projekt montażu konstrukcji dachu
na zaprojektowanym stole montażowym, przyspieszającym
pracę z 2-3 tygodni do 4-5 dni (1998-1999)

product manager

Hilti (2000), wprowadzenie na rynek kotwy HWB
do wzmocnienia budynków z wielkiej płyty

ABSOLWENT

Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
kierunek: mechanika i budowa maszyn (2001)

ciągłe zdobywanie wiedzy

marketing i zarządzanie (UTH im. H. Chodkowskiej),
psychologia biznesu (ALK),
kursy w Management Centre Europe i IMD Business School

PREZES ZARZĄDU

Schindler Polska - od roli project managera (2005),
poprzez stanowisko dyrektora serwisu w Polsce,
a następnie w Europie Wschodniej, do prezesa zarządu (2014)

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

założenie trwałej i szczęśliwej rodziny
budowa zespołów zorientowanych na sukces, tworzenie
kultury współpracy oraz kwestionowanie status quo
podwojenie wielkości organizacji, Schindler Polska od 2017
jest liderem rynku w Polsce, 2-krotnym laureatem magazynu
Builder „Budowlana Firma Roku” oraz laureatem Diamentów
Forbesa 2021 za najbardziej dynamiczny wzrost - 63. miejsce

RADY DLA STUDENTÓW

„Po pierwsze: uwierz w siebie! Politechnika to Uczelnia
dla wytrwałych. Determinacja, dyscyplina i konsekwencja
prowadzą do sukcesu”.
„Miej pomysł na siebie, zastanów się, co lubisz robić i idź
w tym kierunku. Jeśli go nie masz - słuchaj, rozmawiaj, pytaj
starszych kolegów, czasami jedno zdanie potrafi zainspirować
i zmienić twoje życie. Bądź uważny, wówczas sky is the limit”.
„Praktykę zawodową warto zdobywać na niższych,
technicznych stanowiskach, bo są one podstawą działalności
firm. Poznawszy ich specyfikę, będziesz lepszym specjalistą
lub managerem w przyszłości. Nastanie dzień, w którym
będziesz musiał podjąć decyzję czy chcesz być specjalistą,
czy managerem. Po studiach na PW możesz odnaleźć się
zarówno w jednej, jak i w drugiej roli”.

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki...
konsekwencji, pracy, zaangażowaniu i zawsze wspierającej żonie”.
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
niezależność, możliwość decydowania i kreowania pomysłu na siebie”.

„Sukces to dla mnie właściwy balans
pomiędzy tym co lubię robić, co muszę
zrobić i co robię. Praca, którą się lubi,
nawet gdy muszę wykonywać niektóre
mniej lubiane czynności, do tego udane
życie rodzinne i poczucie, że osiągnąłem
to, co chciałem, prowadzą do satysfakcji
i szczęścia”.

CO WSPOMINAM Z PW?
„Politechnikę wspominam bardzo dobrze,
studia ukończyłem z wynikiem dobrym.
Czas studiów to również przyjaźnie, wspólna
nauka przed egzaminami, przeżywanie zarówno
sukcesów, jak i porażek egzaminacyjnych
- jak to na studiach. Najczęściej pamięta się
zarówno wymagających profesorów, jak i trudne
przedmioty: po jednym z egzaminów
okazało się, że go nie zaliczyłem,
jednak odważyłem się zweryfikować poprawność
mojej pracy z profesorem (choć koledzy
mi to odradzali). Odwaga popłaca - zaliczyłem!”

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ
NA PW?
umiejętności patrzenia na zespół
jak na złożony mechanizm
systemowego myślenia
rozwiązywania problemów, konsekwencji
i dyscypliny

