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Data Urodzenia
10 listopad 1979
Adres zamieszkania ul. Emilii Plater 87A/12
71-610 Szczecin
Telefon
601 487 787
Email
wojciech.rymer@gmail.com
WWW
wojciechrymer.pl
Wykształcenie:
2015 - 2016
Akademia Morska w Szczecinie – Transport - magister
2011 - 2015
1999 - 2001

Akademia Morska w Szczecinie – Logistyka Przedsiębiorstw - inżynier
Prywatna Policealna Szkoła Informatyki w Koszalinie, technik informatyk

Doświadczenie zawodowe:

09.2016

KMP Szczecin – Starszy inspektor – Referat Łączności i Informatyki, administrowanie
siecią, naprawa i konﬁguracja sprzętu informatycznego, prowadzenie ewidencji
sprzętu, prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów eksploatacyjnych
Propagowanie ﬁlozoﬁi Lean Manufacturing w zakładzie
PKP Intercity - Wdrażanie i zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing

03.2016

Tramwaje Warszawskie - Wdrażanie i zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing

11.2014

05.2014-09.2014 System 10000 - Inżynier zarządzania zmianą, optymalizacja czasów pracy i czasów przezbrojeń
03.2014 - 05.2014 - PKM Gliwice - nadzorowanie procesu wdrażania i prezentowania danych
dotyczących kluczowych wskaźników
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05.2013 - 09.2013 PKP Polskie Linie Kolejowe Inicjowanie rozwiązań optymalizacyjnych w obszarze całej
organizacji, praca nad ciągłym doskonaleniem procesów produkcyjnych i jakościowych
07.2013-09.2013

Lumen Technik Sp. z o.o. Doradca techniczno-handlowy p
– rzeprowadzanie szkoleń
i prezentacji z zakresu wykorzystania energii odnawialnej

T1 S.A. (Partner sieci Plus) Kierownik regionalny/koordynator sieci sprzedazy nadzór nad pracązespołu, szkolenia pracowników, motywowanie i kontrola,
03.2012-01.2013
nałożonych planów sprzedażowych, podniesienie rentowności własnych punktów
sprzedaży o 20%, merchandising
Vegafone Sp. z o.o. (Partner sieci Plus) Koordynator/szkoleniowiec - nadzór nad
10.2011-02.2012 pracązespołu, szkolenia pracowników motywowanie i kontrola,
sprzedażowych, rozwiązywanie problemów informatycznych, merchandising
11.2010-09.2011

Vegafone Sp. z o.o. (Partner sieci Plus) Salon GSM- Konsultant ds. sprzedazy realizowanie założonych planów sprzedażowych, merchandising

09.2010-10.2010

Poczta Polska S.A. Listonosz –terminowe doręczanie przesyłek, podniesienie
doręczalności o 15%
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GLS Sp. z o.o. Spedytor przesyłek kurierskich–nadzór nad pracownikami
05.2010-08.2010 magazynu, nadzorowanie pracy kurierów, obsługa klienta–przyjmowanie i
wydawanie przesyłek, obsługa skarg i reklamacji
Salon GSM Kierownik –nadzór nad pracązespołu, motywowanie i kontrola,
04.2004-03.2010 nadzór nad realizacjąnałożonych planów sprzedażowych, POSwielokrotnie
zajmowałwysokie miejsca w konkursach sprzedażowych, merchandising
05.2003-04.2004

Salon GSM Konsultant ds. sprzedaży
sprzedażowych, merchandising

01.2003-03.2003

JW1755 Technik łączności
–nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem systemu
łączności

12.2000-09.2001

–realizowanie nałożonych planów

Jw4061 Technik łączności
–nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem systemu
łączności

Znajomośćjęzyków obcych:
j. angielski - dobrze (w mowie i piśmie)
j. niemiecki -średnio (w mowie i piśmie)
Osiągnięcia, kwaliﬁkacje i umiejętności:
- 2013-2016 Stypendium Rektrora dla najlepszych studentów
- artykuł w czasopiśmie Logistyka 4/2015, Perspektywy rozwoju transportu szynowego
na przykładzie Szczecina
- zaawansowana obsługa programów NAVO, Subekt, Corel, MS Ofﬁce, MS Windows
- obsługa programów CRM (Siebel)
- udział w projekcie Akademii Morskiej w Szczecinie GRASS
- udział w projekcie Akademii Morskiej w Szczecinie C-Liege
- kurs o ochronie tajemnicy państwowej
- świadectwo kwaliﬁkacji SEP do 1kV, powyzej 1kV, zespoły prądotworcze do 50kW (kategoria E)

Zainteresowania:
literatura faktu, fotograﬁa, informatyka, akwarystyka, podróze krajoznawcze, sport (rower).
Oświadczam,że informacje umieszczone w moich dokumentach aplikacyjnych
ąaktualne
s
i prawdziwe. Wyra
żam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie ząz
ustaw
dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm. Jednocze
śnie oświadczam, iżzostałem(łam) poinformowany(a)
o przysługującym mi prawie do wgl
ądu i poprawiania moich danych osobowych, jak równie
ż że podanie tych danych
było dobrowolne.

