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Cel zawodowy

Pracowity i ambitny magister zarządzania, z potwierdzonymi umiejętnościami w kontaktach z klientem, doskonałą
znajomością social media, a prywatnie pasjonat biegania. Chętny podjąć odpowiedzialną i wymagającą pracę managera
sklepu "Spotowe XYZ" oraz wykorzystać własne doświadczenie do dalszego rozwoju placówki.

Doświadczenie zawodowe
Rossmann SDP Sp. z o.o. (06.2009 - 10.2015, Kraków)
Asystent kierownika sklepu
} kierowanie pracą 15-osobowego zespołu
} koordynowanie inwentaryzacji, przebudowy sklepu
} ''zatowarowanie'' sklepu zgodnie z wytycznymi, Layout
} raportowanie wyników sprzedażowych dziennych i miesięcznych
} monitorowanie jakości sprzedawanych produktów
} nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa pracy
} planowanie grafików, urlopów personelu
} organizowanie technicznego zaplecza dla funkcjonowania sklepu
} ustalanie harmonogramu dostaw
} egzekwowanie i monitorowanie realizacji zadań i motywowanie zespołu
Sklep Sportowy "Bieżnia" (10.2007 - 06.2009, Kraków)
Sprzedawca-kasjer
} obsługa kasy fiskalnej
} obsługa klienta
} sprzedaż impulsowa
} merchandising
} inwentaryzacja
} realizacja zamówień towaru
} dbałość o wizerunek całej placówki
} praca z towarem
Firma budowlana ABC (10.2006 - 10.2007, Kraków)
Staż na stanowisku pracownika biurowego
} wprowadzanie danych personalnych do systemu
} obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
} współpraca i wspieranie pracy innych działów firmy
} nadzór nad dokumentami dla Zarządu

Wykształcenie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (10.2009 - 06.2011, Kraków)
} Stopień: studia podyplomowe
} Wydział: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
} Kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Politechnika Częstochowska (10.2004 - 06.2009, Częstochowa)
} Stopień: magister
} Wydział: Zarządzanie i Marketing
} Kierunek: Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem
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Szkolenia
Social Media Marketing (Akademia Biznesu Danone 2011) (03.2011)
Motywowanie pracowników (Akademia Rozwoju Umiejętności) (01.2015)

Certyfikaty i uprawnienia
Prawo jazdy kat. B (01.2000)

Umiejętności
Społeczne:
umiejętność rozwiązywania problemów (3), komunikacja interpersonalna (4), łatwość w nawiązywaniu kontaktów (3)
Techniczne:
obsługa pakietu MS Office (4), obsługa kasy fiskalnej (4)
Inne:
zbajomość branży social media (4), znajomość branży sportowej i biegowej (3)
(*) poziom umiejętności: 1 - początkujący, 2 - średniozaawansowany, 3 - zaawansowany, 4 - biegły

Języki
}
}

angielski: średniozaawansowany (FCE)
rosyjski: początkujący

Informacje dodatkowe

Biegacz amator (półmaraton przebiegnięty w 1:55:29) i autor poczytnego bloga www.adamnowak-blog.xyz.pl,
poświęconego tematyce sportowej.

Hobby
biegi długodystansowe, sporty wodne, podróże, trendy społeczne, nowinki technologiczne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.
926 ze zm.
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