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RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

CO  WSPOMINAM  Z PW?

„Dbaj o relacje z różnymi ludźmi, ucz się nowych rzeczy, dołącz  
do stowarzyszenia studenckiego – to pomoże ci doszlifować pomysł 
na siebie”.
„Specjaliści rozwijający się w poziomie, czyli poszerzający swoje 
kompetencje zamiast osiągania coraz wyższych stanowisk 
zarządczych, są bardzo atrakcyjni na rynku pracy”.

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
pasji, otwartości i determinacji”.

„W swojej karierze najbardziej doceniam...
ludzi, z którymi mam przyjemność współpracować – zarówno od strony 
zespołu, klientów, jak i szefów. Miejsce pracy tworzą ludzie”.

studia podyplomowe na PW
wycena nieruchomości (2012)

kariera w Intergraph Poland 
od analityka do managera produktu – wdrożenie w nowe technologie, 
polskie i europejskie projekty IT (2005-2013)

key account manager 
Intergraph Poland (2014)

sales director
Hexagon Safety & Infrastructure (2015-2019)

„Prawdziwy sukces poparty jest porażkami, 
których przezwyciężenie pokazuje 

determinację w osiągnięciu celu. Nie ma 
success story bez porażek – trzeba być 

otwartym i nie bać się błędów”.

„Kontakty, relacje, praktyki w Grybowie  
– to pamiętam do dziś. Do tego mieszkanie 

w świeżo oddanym do użytku akademiku 
Riviera. To pomagało dzielić się wiedzą, 
kserowane notatki krążyły po pokojach 
i czerpaliśmy z doświadczeń starszych 

kolegów”.

CO ZYSKAŁEM DZIĘKI PW?„Warto nauczyć się myślenia od ogółu do szczegółu, zgodnie  
z geodezyjną maksymą”.

„Dziś wiele osób boi się odpowiedzialności i krytyki. Ale nie należy bać 
się popełniania błędów – są one wkalkulowane w koszty pracy młodej 
osoby, daje się jej na to przestrzeń, bo każdy błąd czegoś uczy”.

„Trzeba zachować balans, studia to nie tylko nauka i wejście w dorosłe 
życie, to też zabawa, sport, wakacje”.

SALES DIRECTOR 

ABSOLWENT
Wydziału Geodezji i Kartografii
kierunek: geodezja i kartografia (2005)

obszar Europy Środkowo-Wschodniej w Hexagon Polska (od 2019)

odkrycie przez absolwenta w trakcie drogi zawodowej, że najciekawsza
jest dla niego praca z klientam - z wieloma utrzymuje kilkunastoletnie 
relacje

podstawową wiedzę do późniejszej 
pracy

umiejętność otwartego myślenia 
i ciekawości

wszechstronność – geodezja daje 
mnóstwo możliwości

zaradność i umiejętność radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach

umiejętność pracy zespołowej, która 
jest kluczowa w pracy zawodowej

wypracowanie umiejętności myślenia „out of the box”  
oraz kreatywność w poszukiwaniu nowych możliwości sprzedaży

impuls do wyboru  
Wydziału Geodezji i Kartografii PW
dzięki dobrej radzie tuż przed składaniem dokumentów – 
satysfakcja z wyboru i zdobywania wiedzy technologicznej

kontroler
Instytut Geodezji i Kartografii (2004-2005)

wypracowanie umiejętności słuchania i odwagi do przyznawania się
do błędu
przeprowadzanie wdrożeń systemów na poziomie ogólnopolskim
i wpływ na rozwój regionalny


