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Cel zawodowy
Dążę do tego, aby kierować ludźmi albo pracować w prężnie

działającym zespole, którego głównym atutem jest łamanie

paradygmatów oraz dążenie do doskonałości "step by step". Najlepiej

sprawdzam się w zarządzaniu produkcją oraz działami pomocniczymi,

takimi jak dział jakości, utrzymania ruchu i techniczny. Realizuję się

także jako szkoleniowiec, konsultant oraz osoba, która uczy innych

poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań oraz wytyczanie kierunków

myślenia.

Wykształcenie

09.1990 - 06.1995 Zespół Szkół Techniczno - Ekonomocznych (Skawina, Polska)
Wydział: Technikum Elektroniczne

Kierunek: Elektronika i Automatyka Przemysłowa

Specjalizacja: Elektronika

Stopień: Technik

10.1995 - 06.2000 Akademia Górniczo - Hutnicza (Kraków, Polska)
Wydział: Metalurgia i Inżynieria Materiałowa

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Specjalizacja: Stale i Stopy Specjalne

Stopień: Magister Inżynier

Doświadczenie zawodowe

06.2001 - 01.2002 Huta Stalowa Wola (Stalowa Wola, Polska)
Technolog - Specjalista

Innowacyjne projekty technologiczne, modernizacja dokumentacji

technologicznej.

01.2002 - 10.2002 Huta Stalowa Wola (Stalowa Wola, Polska)
Mistrz Produkcji - Kierownik Zmianowy

Kontrola wydajności oraz kosztów w obszarze produkcji, motywowanie

pracowników, planowanie pracy zmianowej, nadzór nad około 120

osobami, praca w systemie czterobrygadowym.

10.2002 - 03.2006 Sauer-Danfoss Sp z o.o. (Wrocław, Polska)
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Technoog oraz Kierownik Produkcji

Kontrola kosztów, planowanie wydatków i budżetu dla kosztów

zmiennych, szkolenia z zakresu 5S i TPM, nadzór nad technologią w

obszarze obróbki cieplnej i chemicznej, prowadzenie inwestycji

związanych z zakupem nowych maszyn oraz modernizacją starych.

Kierowanie zespołem pracującym w systemie ciągłym.

03.2006 - 12.2008 Sauer-Danfoss Sp z o.o. (Wrocław, Polska)
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

Kontrola wydatków, planowanie remontów i napraw w Utrzymaniu

Ruchu, wykonywanie planowanych napraw i przeglądów, koordynacja

serwisów zewnętrznych, planowanie budżetu, nadzór nad

kompresorownią, kotłownią, stacjami redukcyjnymi gazu.

Zmiana podejścia działu do wykonywania usług UR dla produkcji.

Wdrożenie systemu TPM i Autonomicznej Obsługi, reorganizacja

pracy działu, poprawa komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej,

obniżenie kosztów UR do  3,2 % całkowitych kosztów zmiennych

firmy.

01.2009 - 03.2012 Sauer-Danfoss Sp z o.o. (Wrocław, Polska)
Koordynator ds Six Sigma oraz TPM

Zespołowe wdrażanie zarządzania gniazdem opartego na systemie

Lean, TPM oraz filozofii Toyota Production System.

Oszczędność kosztów oraz podnoszenie jakości procesów we

wszystkich obszarach działalności firmy poprzez prowadzenie

projektów Six Sigma oraz projektów usprawniających (Project

Management System).

03.2012 - 07.2018 HS Wrocław Sp z o.o UTC (Wrocław)
Kierownik Utrzymania Ruchu i Infrastruktury

Nadzór nad wewnętrzną infrastrukturą zakładu o powierzchni ok 15ha.

Kierowanie działem Utrzymania Ruchu. Nadzór nad około 1200

maszynami i urządzeniami produkcyjnymi w całej firmie. Zarządzanie

rocznym budżetem inwestycji na poziomie 8-12 mln $. Prowadzenie

nowych inwestycji budowlanych, remontów budynków i hal

produkcyjnych, a także infrastruktury technicznej zakładu. Utrzymanie

techniczne procesów specjalnych (galwanizernia, hartownia, napylanie

plazmowe itd.). Przeprowadzanie procesów outsourcingu utrzymania

infrastruktury. Wdrożenie integratora dla serwisów twardych i miękkich.

06.2018 - do teraz NW Solutions (Wrocław)
Właściciel

www.nwsolutions.pl

Osiągnięcia

Wdrożenie systemu 5s oraz systemu auditów (Fresh Eyes).
System został wdrożony w całej organizacji na przestrzeni 1 roku.

Inwestycja zakupu maszyny do gratowania termicznego.
Stworzenie specyfikacji i poprowadzenie projektu zakupu instalacji i

odbioru urządzenia do gratowania termicznego (TEM).

Wdrożenie Lean Manufacturing w organizacji.
Ponad 2-letni projekt zmieniający system przepływu materiału w
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obszarze produkcji.

Prowadzenie projektów Six Sigma.
Projekty oparte na filozofii DMAIC. Przyniosły one około 1,5 mln

dolarów twardych oszczędności w okresie 4 lat.

Inwestycja zakupu pieca komorowego oraz modrnizacja hartowni.
Inwestycja na około 2,2 mln złotych, mająca na celu zwiększenie

capacity wydziału hartowni.

Wdożenie systemu TPM oraz AIO.
Ponad 2-letni projekt mający na celu wdrożenie Total Productive

Maintenance w całej firmie w oparciu o planową i autonomiczną

obsługę maszyn.

Wdrożenie Monitoringu OEE na kluczowych maszynach
Stworzenie systemu oraz zasad zbierania danych i obliczania Overall

Equipment Effectiveness, wdrożenie systemu oraz późniejsze jego

modyfikacje.

Stworzenie nowego systemu zarządzania na Hartowni
Stworzenie nowego systemu zarządzania działem opartego na filozofii

Lean.

Współpraca z Lean Enterprise Institute Polska
Koordynacja oraz współprowadzenie szkoleń wewnętrznych na terenie

firmy Sauer-Danfoss

Symulacja Lean Manufacturing
Współprowadzenie warsztatu-symulacji Lean Manufacturing na terenie

firmy Sauer-Danfoss

Projekty usprawniające " Pilot Projects"
Projekty oparte na filozofii PDCA trwające max 20 tygodni zmierzające

do poprawy produktywności obszarów (gniazd produkcyjnych). W

2010 roku przyniosły ok 2 mln PLN oszczędności

Reorganizacja Działu Utrzymania Ruchu w Hamilton Sundstrand
Wrocław

Stworzenie od podstaw nowego działu utrzymania ruchu i nowych

zasad zarządzania parkiem maszynowym. Stworzenie nowej struktury

organizacyjnej działu i zatrudnienie brakujących (wymaganych)

zasobów. Zakup sprzętu do naprawy i zaawansowanej diagnostyki

maszyn. Osiągniecie celu awaryjności maszyn na poziomie 0,5%

dostępnego czasu na produkcji.

Wdrożenie systemu TPM w UTC Aerospace Systems
Projekt polegający na zbudowaniu struktury i wdrożeniu systemu TPM

wzorowanego na systemach produkcyjnych Toyoty (TPS). Projekt

zawierał stworzenie zasad i list prewencyjnych, list autonomicznej

obsługi, systemu audytów i sesji TPM na maszynach i urządzeniach.

Wdrożenie systemu zarządzania zmianą techniczną
Wdrożenie systemu i procedur zarządzania zmianami technicznymi i

organizacyjnymi wpływającymi na layout fabryki.
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Zarządzanie inwestycjami związanymi z infrastrukturą zakładu
Zarządzanie budżetem inwestycji wynoszącymi około 8 mln$ na które

składały się projekty polegające na modernizacji i remontach

budynków i infrastruktury technicznej zakładu

Outsourcing utrzymania infrastruktury technicznej zakładu.
Projekt związany z wdrożeniem Integratora Infrastruktury (IFM) w

ramach outsourcingu procesów uznawanych za nie kluczowe w

organizacji. W wyniku tego projektu wybrany dostawca przejął nadzór

nad serwisami miękkimi (Cleaning, Waste Management, Security) oraz

serwisami twardymi (Technical Management) związanymi z

utrzymaniem bieżącej infrastruktury zakładu.

Prowadzenie inwestycji budowy nowej hali produkcyjnej 5 000 m2
Inwestycja budowy nowej hali na potrzeby MRO (remonty

podzespołów lotniczych) o metrażu 5000 m2. Budżet inwestycji ok 5

mln $.

Szkolenia

Zarządzanie finansami firmy.
Szkolenie dla kadry kierowniczej.

6 sigma Black Belt Training - Politechnika Wrocławska.
Rozwiązywanie problemów metodologią Six Sigma, walka z

marnotrastwem i zmiennością w procesach (kurs 6-cio miesięczny.)

Trening Umiejętności Kierowniczych.
Zarządzanie ludźmi, praca zespołowa, sztuka motywowania, rola

kierownika w zespole.

Trening dla Trenerów.
Sposób prowadzenia prezentacji, zasady przeprowadzania szkoleń i

treningów, przygotowywanie materiałów szkoleniowych.

Kanban - Przepływy Nieciągłe.
Zasady funkcjonowania systemu Kanban, obliczanie wielkości

supermarketów, mapowanie strumieni wartości.

Trening Doskonalenia Umiejetności Kierowniczch.
Jak być skutecznym kierownikiem?  Podnoszenie skuteczności

działania.

Uprawnienia SEP - D1, D2, D3.
Świadectwa kwalifikacji dotyczące urządzeń i sieci energetycznych i

cieplnych.

GEMBA - KAIZEN.
Szkolenie i warsztaty z zakresu mapowania procesów oraz metod

doskonalenia procesów produkcyjnych.

BHP dla Osób Kierujących Pracownikami.
Zrozumienie i opanowanie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny

Pracy (Normy Unijne).

Praktyczne zarządznie finansami firmy.
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Planowanie i nadzór nad budżetem firmy, koszty stałe i zmienne,

planowanie i analiza inwestycji oraz projektów.

Project Management.
Zarządzanie poprzez projekty. Metodologia podejścia projektowego do

problemów.

Analiza Development Center (DC).
Badanie umiejętności i kompetencji. Warsztat sprawdzający

umiejętności kierownicze.

Kurs praktyk NLP.
Nauka zasad Neurolingwistycznego Programowania, zrozumienie

postaw ludzi i ich sposobów myślenia oraz pojmowania świata (kurs 9

-cio miesięczny)

11.2010 Warsztaty TWI (Training Within Industry) - Menadżer Coach

11.2010 Warsztaty TWI (Training Within Industry) - Szczupły System
Zarządzania

12.2010 Warsztaty TWI (Training Within Industry) - Hoshin Kanri
"Jak robić właściwe rzeczy"

12.2010 Warsztaty TWI (Training Within Industry) - Doskonalenie Metod
Pracy

Metoda czterech kroków doskonalenia metod pracy

12.2010 Warsztaty TWI (Training Within Industry)- Instruowanie
Pracowników

Metoda 4 kroków, jak instruować pracowników, tworzyć instrukcje

pracy.

Managing Inclusion - Różnorodne Srodowisko Pracy

Certyfikaty i uprawnienia

Zaświadczenie uprawniające do obsługi dźwignic

Uprawnienia SEP typu E1 D1

Uprawnienia SEP typu E2 D2

Uprawnienia SEP typu E3 D3

Practicioner of art of NeuroLinquisic Programming

Black Belt - Six Sigma

Umiejętności

Kierowanie dużym zespołem, koordynowanie prac zespołu,

delegowanie zadań. (3), Umiejętność motywowania innych. (2),

Umiejętność zarządzania sytuacjami trudnymi i kryzysowymi. (3),

Umiejętność zarządzania projektami biznesowymi. (3), Umiejętnośc

prowadzenia projektów six sigma. (3), Umiejętność zarządzania
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zmianą (przełamywanie oporu innych przed zmianami). (2),

Umiejętność budowania dobrych relacji interpersonalnych w

zespołach. (3), Umiejętność wdrażania projektów rozwojowych (Lean

Manufacturing, TPM, KAIZEN) (4), Umiejętność zarządznia zasobami

interpersonalnymi pracowników przy pomocy narzędzi NLP. (1),

Umiejętnośc przeprowadzania szkoleń i treningów z zakresu

zarządzania produkcją (3), Zarządznaie finansami firmy - Tworzenie

Budżetu (3)

(*) poziom umiejętności: 1 - początkujący, 2 - średniozaaw., 3 - zaawansowany, 4 - biegły

Języki

angielski średniozaawansowany

Hobby
Fascynuje mnie polska przyroda. W wolnych chwilach odwiedzam

tajemnicze zakątki naszego kraju. Na co dzień z pasją oddaje się

(ponownemu) odkrywaniu świata oczami moich dzieci. Uwielbiam

muzykę i granie na gitarze elektroakustycznej.

Referencje

Zapraszam do lektury moich referencji na www.wiciarz.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

(zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000).
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