SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW
MARIUSZ ZBOIŃSKI
praca w trakcie studiów magisterskich
solidne i praktyczne doświadczenia w zawodzie

ABSOLWENT

Wydziału Mechatroniki
kierunek: automatyka i robotyka (2011)

od konstruktora mechanika
do roli project managera

PIAP - płynne przejście od pracy inżynierskiej do pracy
zarządczej

zastępca dyrektora

dużo większy zakres obowiązków i odpowiedzialności

SENIOR PROJECT MANAGER
Spyrosoft

WŁAŚCICIEL

EQUTECH Business – zarządzanie projektami, consulting
biznesowy, R&D oraz dotyczący funduszy UE jednocześnie
dla różnych podmiotów

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
zakończenie trudnego, 5-letniego projektu o wysokim
budżecie w pierwszym miejscu pracy
liczne zdobyte nagrody, 20 patentów, odznaczenie za zasługi
zmiana trybu pracy na samozatrudnienie
stanowisko zastępcy dyrektora

RADY DLA STUDENTÓW
„Skup się na początku na jednym temacie przez parę lat,
aby nabrać zrozumienia, jak funkcjonuje biznes – w ramach
jednej domeny, najlepiej takiej, która cię interesuje”.
„Rób to, co cię interesuje, rób to dobrze lub przynajmniej
staraj się robić dobrze, nie patrząc na początku wyłącznie
na pieniądze”.
„Liczy się proaktywne podejście do pracy i podejmowanie
nowych wyzwań – trzeba powoli się nauczyć, że każde
wyzwanie da się okiełznać, tylko trzeba się do tego
przyzwyczaić. Nie należy się zamykać w ramach swoich
kompetencji i jednego stanowiska ”.
„Zmiana branży nie jest trudna, jeśli ma się proaktywne
podejście, przynajmniej na poziomie zarządczym – choć dla
inżyniera to może być wywrócenie świata do góry nogami.
Trzeba spróbować kilka razy i przekonać się, że się da, mimo
wątpliwości ”.

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki...
samozaparciu”.
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
mądrych ludzi, których spotkałem – oni mogą sobie nawet z tego nie
zdawać sprawy. Ale było parę takich mądrych rad, które dostałem na
początku kariery zawodowej, które na nią rzutowały i z perspektywy czasu
wniosły do niej coś ważnego”.

„Sukces to jest spełnienie
zawodowe i szczęście w tym,
co robię na co dzień
oraz możliwość wyboru tego,
co robię”.

CO WSPOMINAM Z PW?
„Obronę mojego tytułu magistra,
która przypadła na dzień
moich urodzin. Grupę, z którą
współpracowałem na studiach
przy wspólnych projektach,
m.in. z robotycznym kołem
naukowym”.

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ
NA PW?
sposobów poszukiwania
i odnajdywania informacji
szerokich podstaw wiedzy
i interdyscyplinarności

