Waldemar Ziemski
partner w obszarze zarządzania projektami
Obszar specjalizacji:
 zarządzanie (projektami, jakością, procesowe, strategiczne,











operacyjne, proekologiczne)
zarządzanie marketingiem i sprzedażą
modelowanie systemów produkcyjnych i łańcuchów dostaw
modelowanie procesów informacyjnych w gospodarce
systemy informacyjno‐decyzyjne w usługach publicznych
business process reengineering
information technology in management
information and decision support
keeping sustainability in enterprises management
Total Quality Management (TQM)

Wykształcenie, kursy i certyfikaty:
 Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii systemów oraz zarządzania jakością (Politechnika
Warszawska)
 Asesor RPO WD w dziedzinie „Społeczeństwo Informacyjne” (Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego)
 Zarządzanie projektami wg metodologii PMBoK (Infovide Akademia)
 Train the Trainers, poziom II: konstruowanie modułów szkoleniowych (Specialist & Friends,
obecnie House of Skills)
 Train the Trainers, poziom I: autoprezentacja (Specialist & Friends, obecnie House of Skills)
 Metodyka prowadzenia szkoleń (Departament Szkoleń – Pion Zasobów Ludzkich TP S.A.)
 Telecommunications Services: Servicing Business Clients (Partners International Ventures Inc.
Vancouver Canada)
 Tariffing Framework for Intelligent Network Services (Siemens AG – INXpress Marketing)

Wybrane doświadczenia zawodowe:
2011 – obecnie adiunkt na Wydziale Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Zarządzania
i Prawa im. H. Chodkowskiej, obowiązki:
 Prowadzenie wykładów i ćwiczeń na studiach magisterskich i licencjackich z zakresu:
 zarządzania projektami,
 zarządzania procesowego,
 modelowania systemów produkcyjnych i łańcuchów dostaw,
 zachowań organizacyjnych,
 zarządzania proekologicznego,
 operational management

2008 – 2012 adiunkt na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole
Handlu i Finansów Międzynarodowych, obowiązki:
 prowadzenie wykładów i ćwiczeń na studiach MBA,
 prowadzenie wykładów i ćwiczeń na studiach magisterskich i licencjackich z zakresu:
 informatyzacja organizacji,
 zarządzania projektami IT,
 zarządzania kosztami,
 zarządzania jakością i ryzykiem,
 modelowaniem procesów biznesowych,
 reengineeringu,
 bezpieczeństwa i ochrony danych,
 systemów informacyjno‐decyzyjnych,
 informatyki w zarządzaniu,
 procesów informacyjnych w zarządzaniu,
 prowadzenie oraz recenzowanie prac dyplomowych (studia I‐go i II‐go stopnia).

2007 Członek Rady Programowej, Wykładowca w Instytucie Rozwoju Biznesu (przy
współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego),
obowiązki:
 przygotowywanie programu studiów podyplomowych dla menedżerów Coca Cola HBC,
 prowadzenie wykładów z zarządzania projektami.

2002 – 2004 analityk biznesowy w Telekomunikacja Polska S.A. (Dyrekcja Spółki),
obowiązaki:





przygotowywanie studiów wykonalności,
przygotowywanie analiz biznesowych dla projektów IT,
przygotowywanie dokumentacji,
monitorowanie kosztów.

1997 – 2002 Naczelnik Wydziału Obsługi Klienta Biznesowego, Kierownik Wydziału Usług
Sieci Inteligentnej Telekomunikacja Polska S.A. (Dyrekcja Spółki), obowiązki:





zarządzanie projektami,
projektowanie oraz reengineering procesów biznesowych związanych z obsługą klienta,
szkolenie kadry przedsiębiorstwa,
reprezentowanie TP na międzynarodowych konferencjach branży telekomunikacyjnej
(Warszawa, Budapeszt, Londyn, Hong Kong, Paryż).

1999 – obecnie wiceprezes zarządu w Ośrodku Studiów i Przedsiębiorczości EVENT Group
Sp. z o.o., obowiązki:
 bieżące zarządzanie spółką oraz realizowanymi projektami,
 prowadzenie szkoleń i doradztwa z obszaru zarządzania i marketingu (przemysł ciężki,
telekomunikacja oraz administracja),
 współpraca z europejskimi (Bułgaria, Hiszpania, Polska, Rumunia) oraz latynoamerykańskimi
(Chile, Meksyk) uczelniami wyższymi.

