Europass
Curriculum Vitae
Dane personalne
Nazwisko / Imię
Adres

Telefon komórkowy
E-mail
Obywatelstwo

Piotrowski Karol
Kwiatowa 28
35-876 Łódź
Polska
+48 888 888 888
piotrowski-k@gmail.com
polskie

Data urodzenia

16.08.1989

Płeć

mężczyzna

Cel zawodowy
Młody, ale doświadczony rekruter, cechujący się wysoką skutecznością podejmowanych działań oraz
doskonałymi umiejętnościami sprzedażowymi, podejmie pracę na stanowisku HR Consultant.

Doświadczenie zawodowe
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Podstawowy zakres prac i obowiązków

Nazwa pracodawcy
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Podstawowy zakres prac i obowiązków

Nazwa pracodawcy
Daty
Zawód lub zajmowane stanowisko
Podstawowy zakres prac i obowiązków

Nazwa pracodawcy

01.2013 - 04.2017
Rekruter / trener
• rekrutacja i pozyskiwanie CV kandydatów do pracy
• przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie szkoleń produktowych (tzw. "twardych") oraz
szkoleń z telemarketingu (miękkich)
• wykorzystanie Social Media w rekrutacji CC (Facebook Ads)
• pozyskiwanie CV za pomocą mediów społecznościowych oraz narzędzi do monitorowania Internetu
• opracowanie koncepcji badania opinii pracowników za pomocą Testu Gallupa G12
• działania employer branding'owe w czasie Targów Pracy (w tym m.in. przygotowanie materiałów
promocyjnych low cost)
Pekao S.A. - Centrum Bankowości Bezpośredniej, Warszawa
10.2012 - 12.2013
Manager ds. Rozwoju
• pozyskiwanie informacji rynkowych I finansowych nt. potencjalnych klientów
• analizowanie pozyskanych informacji
• nawiązywanie telefonicznego kontaktu z firmami w celu weryfikacji ich potrzeb o charakterze
biznesowo-doradczym oraz inwestycyjnym
• organizacja spotkań z przedstawicielami zainteresowanych firm
May Collective, Warszawa
06.2011 - 09.2012
Rekruter / praktykant
• przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami
• współpraca przy realizacji projektów rekrutacyjnych
• przygotowywanie raportów z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych
• prowadzenie wywiadów telefonicznych
• przygotowywanie oraz umieszczanie ofert pracy na stronach www
• uczestniczenie w targach pracy
Silver Poland Sp. z o. o., Kraków

Wykształcenie
Daty
Podstawowe dziedziny kształcenia
Nazwa instytucji edukacyjnej
Daty
Podstawowe dziedziny kształcenia
Nazwa instytucji edukacyjnej

10.2012 - 06.2014
Kierunek: Ekonomia
Specjalizacja: Economisc and Organization of Enterprises
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
10.2009 - 06.2012
Kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Specjalizacja: Marketing i PR
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Szkolenia
Data
Nazwa szkolenia

2016
Talent Managment Review Bank Pekao SA

Data
Nazwa szkolenia

2016
Brainstorm - Akademia PR Managera

Data
Nazwa szkolenia

2015
Kurs kompetencji menedżerskich

Data
Nazwa szkolenia

2014
Akademia Talentów CBB 2014/15

Certyfikaty i uprawnienia
Data
Dokument

2010
Prawo jazdy kat. B

Umiejętności i kompetencje
Inne języki

Rozumienie

Samoocena

Słuchanie

Poziom europejski (*)

Czytanie

Mówienie
Porozumiewanie się

Pisanie

Samodzielne
wypowiadanie się

angielski

C2 poziom biegłości C2 poziom biegłości C2 poziom biegłości C2 poziom biegłości C2 poziom biegłości

niemiecki

B2

poziom
poziom
poziom
poziom
B2
B2
B2
B2
samodzielności
samodzielności
samodzielności
samodzielności

poziom
samodzielności

rosyjski

B1

poziom
poziom
poziom
poziom
B1
B1
B1
B1
samodzielności
samodzielności
samodzielności
samodzielności

poziom
samodzielności

(*) Europejski system opisu kształcenia językowego

SPOŁECZNE

umiejętności sprzedażowe (4), łatwość w nawiązywaniu kontaktów (4), umiejętność pracy w sytuacjach
stresowych (4), terminowość i punktualność (4), dokładność w wykonywaniu obowiązków (4),
samodzielność w wykonywaniu obowiązków (4), wysoka odporność fizyczna i psychiczna (4), zdolność
efektywnej pracy zespołowej (4)

TECHNICZNE

obsługa pakietu MS Office (4), obsługa Internetu i mediów społecznościowych (4), obsługa stron w
Wordpress (3), obsługa i tworzenie witryn w Joomla! (2)
(*) poziom umiejętności: 1 - początkujący, 2 - średniozaawansowany, 3 - zaawansowany, 4 - biegły

Informacje dodatkowe
• doświadczenie oraz wykształcenie w zakresie ekonomii
• rozwinięte umiejętności analityczne oraz rozwiązywania problemów
• zdolności efektywnej komunikacji oraz organizacji
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• wysoka motywacja do rozwoju w dziedzinie ekonomii

Hobby
e-marketing i nowe media, podróże, biegi długodystansowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

