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Wykształcenie 
Finanse i Rachunkowość, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Magister              2014-2016 
Licencjat                                     2011-2014 
Specjalność: Inwestycje Kapitałowe I Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny, Poznań       2007-2010                                      
 
Doświadczenie: 
Santander Bank Polska - Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna  
Koordynator ds. Kontroli Finansowej                                                                                                           04.2018-    
Kontrola finansowa kosztów; planowanie i budżetowanie; prognozy kosztów, uzgadnianie danych;  
przygotowywanie kalkulacji dla celów raportowych i zarządczych     
  McKinsey&Company; Sarantis Polska – Kontroler finansowy projektów       09.2017-03.2018      
Projekty migracji i wdrażania controllingu finansowego dla zespołu w Dusseldorfie, bieżace wsparcie  
zespołu w Amsterdamie; wprowadzenie raportowania zarządczego i kosztowego w jednej ze spółek  
grupy Sarantis  
                        Ernst&Young Business Advisory, Warszawa        05.2016-09.2017 
Analityk w Zespole Podnoszenia Efektywności w dziale Zarządzania Ryzykiem Bizneoswym,  
przeprowadzanie audytów i kontroli wewnętrznych (Branże: motoryzacja, finanse, ubezpieczenia,  
inwestycje, retail, spożywcza, kultura, nieruchomości) 
                                                                                                        Ernst&Young Audyt Polska sp. z o.o. s.k., Poznań                                                                                      11.2014-04-2015 
Audyt sprawozdań finansowych, weryfikacja przygotowanych pakietów sprawozdań grupowych,  
konsolidacja, przegląd sprawozdań, członek zespołow projektowych podczas audytów spółek  
z branży transportowej, drogowej, motoryzacyjnej, budowlanej, wyposażenia wnętrz I handle detalicznego  
Pepco Poland Sp. z o.o., Poznań        08.2014-11.2014 
Analizy biznesowe, dokumentacja cen transferowych, analizy konkurencji i rynku, weryfikacja partnerów  
biznesowych I potencjalnych nowych lokalizacji w innych krajach, przygotowywanie raportów  
 Umiejętności:   Zaawansowany MS Office  Podstawowa znajomość systemów księgowych m.in. SAP  Prawo jazdy kat. B 
 
Dodatkowe aktywności  IIA – członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych  Toastmasters International – członek najstarszej organizacji zrzeszającej mówców publicznych  Bieganie, pływanie, tritahlon – dziesiatki startów na wielu zawodach w kraju I za granicą  
The most important seminars and conferences: 
  EY – Team motivating  12.2016  PWC – Praktyczna lekcja audytu – audyt przedsiębiorstwa  04.2016  EY – Project Management  03.2016  Green Controlling and finance – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  03.2016                                                                
 
Języki 
angielski: biegły 
niemiecki: średniozaawansowany 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. 


