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Marcin Nowak
ul. Marymoncka 78/34
05-340 Warszawa
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rozwijanie swoich umiej tno ci na stanowisku specjalisty
ds. logistyki w du ej, ambitnej firmie

Cel zawodowy:
Wiedza zawodowa:

FOTO

•
•
•
•
•
•

10-letnie do wiadczenie w kierowaniu pionami logistyki
w firmach z bran y logistyczno-kurierskiej o wiatowym
zasi gu (TRY, UTEW Polska)
Znajomo
procedur dotycz cych projektowania,
wdra ania i zarz dzania projektami logistycznymi w
kraju i Europie (przykłady projektów)
Znajomo
administracji dzi ki pocz tkowej pracy w
charakterze fakturzysty i asystenta w IUT
Rekrutacja zespołu, wdra anie norm ISO, negocjowanie
umów z dostawcami
Pomoc przy wdra aniu systemów informatycznych w
firmie CVT
Bie ca kontrola wyników finansowych i wietne wyniki
handlowe osi gni te w roku 1995 w firmie HJI dzi ki
minimalizacji kosztów i udanej restrukturyzacji firmy

Obsługa komputera:

MS Office, MS Access, Excel, Power Point

Znajomo

J zyk angielski - biegle (w mowie i pi mie)
J zyk włoski - podstawy
J zyk niemiecki - dobry (certyfikat Instytutu Goethego)

j zyków obcych:

Wykształcenie:

1992-1994 - Wy sza Szkoła Logistyki i Transportu w
Katowicach, dwuletnie Studium Podyplomowe
1987-1992 - Szkoła Główna Handlowa (kierunek:
ekonomia), ocena 4.5

Do wiadczenie zawodowe:

I 2005-II 2001 - Firma logistyczna OUR, stanowisko:
specjalista ds. logistyki
XII 1994-II 2000 - Firma logistyczna JOP,
stanowisko: mened er ds. logistyki

Umiej tno ci, zainteresowania:

Prawo jazdy kat. B, C
Umiej tno szybkiego czytania (uko czony kurs)
Do wiadczenie pilota wycieczek zdobyte w czasie
studiów (podró e po Ameryce Łaci skiej, Azji)
Publikacje prasowe dotycz ce transportu morskiego
(m.in. w Dzienniku, Tygodniku)

Kursy, szkolenia:

Szkolenia logistyczne i dotycz ce zarz dzania w BTY

Wyra am zgod na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883).

