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Urodzony: 21 lutego 1991 roku w Krynicy-Zdroju, zamieszkały w Krakowie

DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE
FreshMail, Kraków | Brand Manager – 12.2020 - 02.2022 (pełny etat)

OSTATNIO:

- Bieżąca współpraca z zespołem marketingu, podwykonawcami oraz innymi zespołami
w organizacji, nad wspólnym tworzeniem działań marketingowych
- Analiza wyników i efektywności zrealizowanych projektów
- Koordynacja i egzekucja procesów promocyjnych nowych funkcji

Summer Agency, Kraków | IT Project Manager – 11.2019 - 11.2020 (pełny etat)

POPRZEDNIO:

- Nadzorowanie rozwoju projektów IT (zakres, budżet, cele biznesowe klientów)
- Prowadzenie projektów IT w metodyce Agile/ Scrum oraz Waterfall
(hardware, embedded, mobile development)
- Wycenianie projektów IT (software development)
- Współtworzenie wizji projektów na drodze warsztatów i negocjacji
- Budowanie i utrzymywanie silnych relacji z klientami
- Optymalizowanie i tworzenie procesów związanych z tworzeniem
i rozwojem oprogramowania w rmie
- Praca z klientami z branż: healthcare, nansów, paliwowej oraz IoT z Polski i świata

ANSWEAR.com, Kraków | Konsultant ds. wdrożeń – 03.2019 - 08.2019 (pełny etat)
- Doradztwo w dziedzinie trendów e-commerce/ m-commerce
- Przeprowadzanie audytów obecnych i rekomendowanie nowych rozwiązań
dla platformy ANSWEAR.com (zwłaszcza w obszarze m-commerce)
- Komunikacja z działem IT, działem Project Managerów i partnerami zewnętrznymi
- Bug tracking

Miquido Poland, Kraków | Account Executive – 03.2018 - 03.2019 (pełny etat)
Słuchanie potrzeb klientów. Pomaganie im w przeniesieniu ich biznesu na wyższy poziom,
poprzez tworzenie oprogramowania. Troska o każdy etap procesu jego produkcji. Stała
współpraca z działem Project Managerów.

Miquido Polska, Kraków | Menadżer działu jakości – 09.2016 - 03.2018 (pełny etat)
- Zarządzanie zespołem QA: organizowanie i koordynowanie procesu QA
- Komunikacja z klientami w sprawach procesu testowego
- Czytanie, rozumienie i poprawne interpretowanie wymagań
biznesowych i technicznych
- Zapewnienie wery kacji jakości kodu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 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
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- Monitorowanie i mody kowanie procesu testowego w ramach
zapewnienia maksymalnego rozwoju zespołu QA
- Wery kowanie i dochodzenie przyczyny napotkanych problemów
- Ścisła współpraca z działem Project Managerów (okresowe pełnienie roli
tymczasowego Project Managera)
- Współpraca z klientami takimi, jak: HelloFresh, Imagination Technologies, Universal
Studios, Play, Tui

Miquido Polska, Kraków | Tester oprogramowania – 12.2014 - 08.2016 (pełny etat)
- Testowanie aplikacji mobilnych na platformach: iOS, Android oraz Windows Phone
- Testowanie stron internetowych: RWD, Selenium, Sauce Labs, GhostLab, Cross
Browser Testing, testy manualne
- Tworzenie scenariuszy i przypadków testowych (TestRail, TestLink, JIRA, LeanKit)
- Estymacja zadań (Asana, JIRA, Scrum)
- Komunikacja z zespołem QA oraz z zespołami po stronie klienta
- Raportowanie i analiza pracy
- Ścisła współpraca z działem Project Managerów
- Współpraca z klientami takimi, jak: Aiir, Bank Smart, Monetas, Picniic, Skyscanner,
Vheda Health

The Polish Daily Newspaper, Londyn UK | Asystent opiekuna klienta – 08-10.2012 (½ etatu)
-

Kontakt z klientami gazety
Pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych
Opracowanie bazy danych kontrahentów
Pomoc w reorganizacji dystrybucji gazety na terenie UK

STAŻE, PROJEKTY
Podcast „Bo Czemu Nie?” | Twórca i prowadzący
Twórca i prowadzący jednego z trzech najpopularniejszych i największych podcastów
technologicznych w Polsce. „Bo czemu nie?” dociera do ponad 200 000 unikatowych
słuchaczy.

iMagazine oraz Connected Magazine, Warszawa | Redaktor – 12.2014 (¼ etatu)
- Redagowanie miesięcznika iMagazine oraz kwartalnika Connected Magazine
- Przygotowywanie artykułów, oraz felietonów, o tematyce technologicznej i społecznej
- Współorganizacja cyklicznych spotkań z czytelnikami, a także relacji ze wszystkich
konferencji rmy Apple w ciągu roku
- Testowanie i recenzowanie urządzeń oraz oprogramowania
- Relacjonowanie konferencji technologicznych, krajowych i zagranicznych
- Koordynacja pracy redakcyjnej w miesięcznym cyklu wydawniczym

Podcast „MiMcast – miasto i my!” (Muzeum Inżynierii Miejskiej) | Prowadzący
Prowadzący podcast Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie – „MiMcast”, traktujący
o tematyce miejskiej, urbanistyce i codziennych wyzwaniach mieszkańców Krakowa.

Mobiconf, Kraków | Współorganizator – 01.2015 - 10.2017
- Współorganizowanie międzynarodowej konferencji Mobiconf, poświęconej
szeroko rozumianemu rynkowi mobilnemu
- Pozyskiwanie i współpraca ze sponsorami
- Community Partners
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 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
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The Polish Daily Newspaper, Londyn UK | Dziennikarz – 07-10.2012 (3-miesięczny staż)
-

WYKSZTAŁCENIE

Praca dziennikarska: wywiady, reportaże, artykuły (także audio-wideo)
Praca przy digitalizacji „The Polish Daily Newspaper”
Praca w dziale ogłoszeń gazety (przyjmowanie, przedstawianie oferty)
Publikacja i korekta treści na stronę internetową gazety
Praca redakcyjna w codziennym cyklu wydawniczym

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Dziennikarstwo i Komunikacja
Społeczna, specjalizacja: Public Relations, magisterium, 2014-2016
Praca dyplomowa: „Steve Jobs. Człowiek, który myślał inaczej.”

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Dziennikarstwo i Komunikacja
Społeczna, specjalizacja: Public Relations, licencjat, stypendysta, 2011-2014

KURSY

Toastmasters International:
Certy kowany z ramienia programu Toastmasters International mówca publiczny i lider.

Lider zaawansowany – 02.2019 | Kompetentny lider – 12.2018 | Kompetentny mówca –
02.2017
Scrum Master:
Certi ed Scrum Master (356/10/2015/SG)

JĘZYKI OBCE

Angielski
FCE B2/C1 (zaawansowany)

UMIEJĘTNOŚCI
MIĘKKIE:

- Kocham rozwiązywać problemy, poprzez odpowiednią organizację zadań;
ich priorytetyzację oraz wzywanie do działania zespołu.
- Intrygują mnie indywidualne cechy każdej osoby.
- Sprawiam, że sprawy zaczynają nabierać tempa, poprzez pomaganie innym staram się
przechodzić od dyskutowania do działania.
aktywne słuchanie • logiczne i analityczne myślenie • zarządzanie zespołem • godzenie
wielu zadań presją czasu • zdolność do dzielenia się wiedzą • chęć nieustannego
rozwoju • wysokie poczucie estetyki • przemawianie publiczne
Więcej o moich mocnych stronach: http://www.krzysztofkolacz.pl/#about

TECHNICZNE:

biegła znajomość JIRA, Con uence, Redmine, Asana TestRail, TestLink, LeanKi, iWork
i MS O ce • prawo jazdy kat. B • biegła znajomość platformy Apple • montaż audio
(Logic, GarageBand, Ferrite) • projektowanie gra ki wektorowej i rastrowej (pakiet
Adobe, Pixelmator, A nity Designer)

ZAINTERESOWANIA

GTD • nanse osobiste • psychologia • socjologia • bieganie • F1 • jazz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 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
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