kontakt@agnieszkafudzinska.pl

Agnieszka
Fudzińska

FB #KreatorzyPrzyszłości

Telefon 531 338 840
www.facebook.com/agnieszka.fudzinska/

Curriculum Vitae

www.linkedin.com/in/agnieszkafudzinska

Moją pasją jest rozwój
i przestrzeń, w którym nauka
spotyka się z życiem.

www.agnieszkafudzinska.pl
/moje-publikacje/

Motywuje mnie rozwijanie umiejętności już zdobytych
i nabywanie nowych, zwłaszcza w nowoczesnej technologii.
Moją misją jest tworzenie społeczności wspierających efektywne osiąganie celów.

Manager/Koordynator

Umiejętności

- organizowanie współpracy i współdziałania zespołów;
- planowanie i myślenie strategiczne oraz design thinking,
- budowanie zespołu: proces grupowy, ró żne obszary i narzędzia do
komunikacji;
- wspieranie procesów edukacji i rozwoju osobistego;
- zarządzanie sobą w czasie oraz czasem zespołu;
- spersonalizowane wsparcie: organizowanie szkoleń, zasobów
struktur, czasu, grywalizacja, integracja;
- poszukiwanie rozwiązań win-win (w koncepcji NVC, mediacja);
- rekrutacja oraz onboarding i outsourcing;
- ewaluacja oraz konstruktywna informacja zwrotna.

zawodowe

Marketing
- umiejętności analityczne (dostrzegam wzory i systemy, tworzę własne);
- tworzenie strategii marketingowej, badania rynku oraz wprowadzanie
innowacyjnego produktu (Minimal Value Produkt), content marketing;
- konsultacje merytoryczne: m.in. audyt, wyróżnik, benchmarking, branding,
analiza raportó w z badań rynkowych, ograniczenia prawne, CSR.
Współpraca z klientem
-

budowanie długoterminowych relacji;
prowadzenie negocjacji oraz budowanie spersonalizowanej oferty;
budowanie spójnego wizerunku marki w środowisku;
rozwój klientów przez dzielenie się specjalistyczną wiedzą (rozmowy, udział
merytoryczny w ogó lnopolskich publikacjach), dopasowane szkolenia;
- organizowanie i research/newsletter branżowych wydarzeń oraz networking.

Psycholog Przedsiębiorczości i Zarządzania
- metody zarządzania projektami, anomia pracownicza,
kultura organizacyjna;
- budowanie społeczności, aktywne słuchanie,
klaryfikacja, odzwierciedlanie.

Wybrane
doświadczenie
zawodowe

Konsultant/Strateg/Trener
AgnieszkaFudzinska.pl, Polska

12.2015 - obecnie

Konsultant ds. Marketingu i PR
Kancelaria Notarialna Jarosław Bech, Warszawa/Kielce

12.2018 – 04.2019

Event Manager/Konsultant ds. Marketingu i PR
Warsaw Swing, Warszawa

10.2012 – 03.2020

Project Manager – Weryfikator Pomysłów (e-learning)
Inspiro Group, Warszawa

02.2017 – 07.2017

Project Manager – Wibracje (alternatywna wiedza)
Vegushka, Warszawa

05.2017 – 08.2017
04.2018 – 07.2018

04.2013 – 07.2015
Project Manager/Koordynator ds. Marketingu i PR
Leadership Center i Europejski Instytut Grywalizacji Biznesu, Warszawa

Zespół Kwatermistrz – LetniaWioska
Fundacja Bullerbyn, Warszawa/Tarczyn

05.2013 – 09.2013

03.2012 – 07.2012
Koordynator Autorskiego Projektu - Bajkoterapia
Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności - Projektor, Warszawa

Opis szczegółowych działań z wszystkich prowadzonych projektów można znaleźć poniżej:

http://agnieszkafudzinska.pl/projekty-i-ja/
Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, Warszawa

Wykształcenie

Szkoleniowy Staż Terapeutyczny

2016 - 2018

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

2015 - 2016

Podyplomowe, Zarządzanie Marketingowe

kademia Ekonomiczno - H manistyczna Warszawa

Mgr Psychologii - przedsiębiorczości i zarządzania, dzienne
Mgr Psychologii - psychoterapii i terapii seksualnej, dzienne
Linkedin w komunikacji marki - Socjomania

2015

Kompendium MBA, AKADOS – Quest Change Managers

2013

Negocjacje Zawodowe, AKADOS – Quest Change Managers

2013

Szkolenia

Języki obce

2009 - 2014

Angielski na poziomie dobrym
Polski Język Migowy na poziomie podstawowy

Zainteresowania

- Alternatywne źró dła wiedzy, edukacji oraz notowania (myślenie wizualne).
- Filmoterapia, filmy dokumentalne i biografie – debaty oksfordzkie, mowy inspiracyjne.
- Strategie radzenia sobie ze stresem i ich zastosowanie, medytacja, joga,
koncerty symfoniczne/Chopinowskie, efektywny altruizm, komunikacja bez przemocy.
- Społecznik (m.in. budżet partycypacyjny, wolontariusz), zero waste, dieta roślinna.
- Zamiłowanie do uczenia się i uczestniczenia w ró żnorakiego rodzaju warsztatach,
wykładach i festiwalach m.in. e-learning. (Efekt: Kilkukrotna Stypendystka Rektora
Wydziału, Konsultacje Merytoryczne Artykułó w, wspó łpraca w wielu projektach z NGO).

- Talenty TOP 10: Aktywator, Dowodzenie, Ukierunkowanie, Kontekst, Wspó łzależność,
Indywidualizacja, Poważanie, Rozwijanie Innych, Naprawianie, Odpowiedzialność.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

