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Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych sektorach: 

m.in. nieruchomości, finanse, rekrutacja i szkolenia.  

 

Brała udział w realizacji największego projektu rekrutacyjno – 

szkoleniowego realizowanego dla  First Group plc. - czołowej firmy w 

sektorze transportu publicznego w Wielkiej Brytanii (z kilkunastu tysięcy 

rekrutowanych kandydatów z krajów Unii Europejskiej  ponad 2000 osób 

przeszkolonych i zatrudnionych w First Group).  

 

Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów 

współfinansowanych z funduszy pomocowych UE o wartości ponad 500 000 tysięcy złotych. 

Zarządzała i administrowała projektami szkoleniowymi, w których uczestniczyło ponad 1000 uczestników. 

Odpowiedzialna za nadzór nad dokumentacją projektową, harmonogramy realizacji projektów oraz 

zarządzanie logistyką i kosztami z sukcesem wdrożyła wiele projektów szkoleniowych. 

 

 

Jest ekspertem z zakresu: 

 Podnoszenia efektywności projektów 

 Budowania komunikacji  

 Agregowania danych, zarządzania informacją 

 Planowania działań logistycznych 

 

PROJEKTY (m.in.): 

 

 PKP – Rozwój Talentów, projekt 

szkoleniowy „Akademia Menadżerów” – 

audyt kompetencji i cykl warsztatów dla 

kadry zarządzającej Pionu 

Nieruchomości (projekt roczny) 

 

 Money Expert – projekt szkoleniowo-

doradczy „Expert Finansowy” 

współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej – cykl szkoleń mających na 

celu podniesienie kluczowych 

kompetencji zawodowych pracowników 

(projekt 3-letni)  

 

 

 Benefit Systems – cykl szkoleń z zakresu 

efektywności osobistej i zarządzania 

stresem dla zespołów administracji i 

sprzedaży 

 

 Baby City – projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej „Baby City 

szansą dla rodziców powracających do 

pracy”, którego celem było wdrażanie 

rozwiązań służących godzeniu życia 

zawodowego i rodzinnego poprzez 

wsparcie tworzenia i funkcjonowania 

żłobka w W-wie (projekt 2-letni)

 Inditex – Rozwój talentów, projekt 

rozwoju kompetencji kierowniczych, 

przygotowanie do sukcesji, cykl 

praktycznych warsztatów narzędziowych 

dla wybranej grupy pracowników (projekt 

roczny) 

 

 Grupa Topex – cykl szkoleń z zakresu 

negocjacji i zarządzania zespołem 

 

 Wyższa Szkoła Gospodarowania 

Nieruchomościami – projekt „Akademia 

Przedsiębiorczości” współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej – cykl działań 

wspierających przedsiębiorczość i 

samozatrudnienie osób fizycznych 

zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej (projekt 

roczny) 

 

Wykształcenie:  

 Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 


