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NA CO DZIEŃ ZAJMUJĘ SIĘ . . .  

Zbudowałam i koordynuję pracę działu HR dla Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.  Współtworzę
politykę zarządzania zasobami ludzki dla ponad 100 pracowników, zatrudnionych w 2 lokalizacjach
(Poznań i  Wrocław).  Zakres mojej  odpowiedzialności skupia się głównie wokół HR miękkiego -
począwszy od rekrutacji  i  onboardingu, poprzez zarządzanie talentami i  rozwój pracowników,
kształtowanie systemu wynagrodzeń i  motywacji  pracowników. 

HR MANAGER

ZZL / HR

DOŚWIADCZENIE

2+ LAT W OBSZARZE HR 
3+ LAT W OBSZARZE 
ZARZĄDZANIA PERSONELEM 
5+ LAT DLA SPÓŁKI EURO-TAX.PL 

CHCĘ BYĆ MENTOREM, PONIEWAŻ . . .  

OD MENTEE OCZEKUJĘ . . .

DLA MENTEE OFERUJĘ . . .  

PO PRACY LUBIĘ . . .  

Od dłuższego czasu poszukuję działalności charytatywno-wolontaryjnej,  dzięki której mogłabym służyć
i pomagać,  wykorzystując przy tym zdobyte do tej  pory doświadczenie,  wiedzę i  wykształcenie.   Sama
brałam udział w programie mentoringowym i jestem absolutnie przekonana do tej  idei.  Ponadto,
uwielbiam pracę z ludźmi.  Jako młoda osoba,  będzie mi łatwo nawiązać wspólny język z Mentee.  Będzie
to również okazja dla mnie do rozwoju kompetencji .

Chciałabym pracować z osobą otwartą i  gotową na przyjęcie innej perspektywy. Dobrze pracuje mi się z
osobami komunikatywnymi,  darzącymi zaufaniem innych. 
 
 
 

Chciałabym skupić się na potrzebach Mentee.  Wsłuchać się w jego oczekiwania i  odpowiednio się do
nich dopasować.  Z chęcią przekażę Mentee podstawową (lub bardziej  zaawansowaną) wiedzę z
psychologii  oraz pokażę w jaki sposób można wykorzystywać ją w praktyce (np. z  zakresu motywowania
pracowników lub zarządzania zespołem).  Jednak przede wszystkim, gwarantuję swoją obecność,
zaangażowanie,  aktywnie słuchanie,  chęć pomocy,  empatię oraz dyspozycyjność,  zaufanie i  dyskrecję.

Po pracy lubię zanurzyć się w świat kryminologii  (chłonę wszystko:  książki,  filmy, seriale oraz gry
planszowe).  Jednak moją największą "zbrodnią" jest kuchnia.  Miłością,  od której jestem uzależniona jest
jedzenie,  poznawanie coraz to nowych smaków, a ostatnimi czasy również i  gotowanie.


