CURRICULUM VITAE

Dane podstawowe
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Stan cywilny
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Strona www

mgr inż. Sylwester Blajer
10.07.1983 r., Słupsk
ul. Rycerska 26/7, Poznań
kawaler
509-03-02-01
sylwester@blajer.org
www.sylwester.blajer.org

Wykształcenie
X 2009 – XI 2011
(zawieszone)

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Wydział: Budowa Maszyn i Lotnictwa,
Kierunek: mechatronika, studia doktorskie
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Wydział: Budowa Maszyn i Lotnictwa,
Kierunek: mechatronika, studia magisterskie
Specjalność: komputerowe wspomaganie projektowania maszyn.
III Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
Profil biologiczno - medyczny

X 2001 – VI 2007

IX 1997 – VI 2001

Doświadczenie zawodowe

II 2011 – obecnie
od I 2013

VII 2008 – II 2012

Cubicus Sylwester Blajer
Własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania i doradztwa
ECOINSTAL HOLDING Poznań
Kontakt menedżerski
 Obsługa firmy w zakresie wdrażania i administrowania systemu obiegu
dokumentacji technicznej EPDM, oraz procesu zatwierdzania
dokumentacji, przygotowanie planu dalszego rozwoju systemów
informatycznych w firmie w oparciu o MS Project i Dymamics AX
w połączeniu z EPDM
 Prowadzenie pracowni projektowej poprzez organizację pracy zespołu
projektowego w zakresie realizowanych zleceń, koordynowanie prac
zewnętrznych zespołów instalacyjno – budowlanych, prowadzenie i nadzór
nad dokumentacją techniczną, rekrutacja pracowników do zespołu
projektowego, kontakt z klientem.
CADWorks Rzeszów – Poznań
Kierownik biura Poznań
Organizacja pracy biura w zakresie sprzedaży oprogramowania, opieka
posprzedażowa, wsparcie techniczne, prowadzenie szkoleń i pozyskiwanie
nowych klientów, zarządzanie zespołem sprzedażowym, wyznaczanie
indywidualnych celów pracownikom, kierowanie procesem rekrutacji
i selekcji pracowników, prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu
metodologii sprzedaży, prowadzenie pomocy technicznej produktów
SolidWorks i zarządzania czasem pracy.
Kierownik działu wsparcia technicznego
Zarządzanie i koordynacja pracy Działu Wsparcia Technicznego,
pozyskiwanie nowych klientów, prowadzenie procesu sprzedaży i negocjacji
kontaktów, opieka techniczna nad klientami, wdrażanie i modyfikowanie pod
potrzeby firmy systemu CRM w zakresie wsparcia technicznego (Sugar

CRM), opracowywanie materiałów szkoleniowych dla handlowców działu
technicznego, przygotowywanie specjalistycznych pokazów oprogramowania
w zakresie CAD/CAM/CAE/PDM, Przygotowanie i prowadzenie seminariów
tematycznych w zakresie standardów projektowania, symulacji MES,
zarządzania dokumentacją i obróbki CNC, nawiązywanie współpracy
z dostawcami
oprogramowania
wspomagającego,
opracowywanie
kosztorysów analiz inżynierskich metodą MES.
Specjalista ds. oprogramowania SolidWorks
Przygotowywanie dokumentacji dla klienta, rozwiązywanie problemów
konstrukcyjnych na zlecenie klienta, planowanie i prowadzenie procesu
wdrożenia
oprogramowania,
doradztwo
w
zakresie
rozwiązań
CAD/CAM/CAE/PDM
III 2011 – I 2012
VII 2007 – VII 2008

Włóczykij – Biuro Podróży z Inicjatywą
Właściciel
NICOM Jaksan, Szymański Sp. J. Rzeszów
Specjalista ds. oprogramowania CAD

Znajomość oprogramowania
SolidWorks

bardzo dobra

SolidWorks Simulation

bardzo dobra

SolidWorks Flow Simulation
SolidWorks PDM Enterprise
AutoCAD 2006, Solid Edge,
Inventor 10
Catia v5 P3 r14

dobra
bardzo dobra
dobra
podstawowa

Mathcad 2001,
Maple 8 ,MatLab
MS Exel, MS Word,
MS Power Point
MS Project
MS SQL
Środowisko
programowania
PHP i HTML
Inne

podstawowa
bardzo dobra
podstawowa
podstawowa
podstawowa
w różnym stopniu

Ważniejsze certyfikaty i ukończone szkolenia
IV 2012
VI 2011
V 2011
VIII 2010
III 2010
II 2008
X 2007

Certified SolidWorks Support Technician 2012
Certified 3DVIA Composer Professional
Certified Workgroup PDM Support Technician
Certified Enterprise PDM Professional
Certified SolidWorks Simulation Profesaional – FEA Specialist
Certified SolidWorks Expert
Certified Simulation Pro Support Technician 2010-2011
Warsztaty Szkoleniowe - Skuteczna Sprzedaż, TENEO
Strategic Value Selling - Sprzedaż Systemowa, COSM

Pełen wykaz ukończonych szkoleń i posiadanych certyfikatów jest dostępny na stronie internetowej
www.sylwester. blajer.org
Zainteresowania
Modelarstwo lotnicze, literatura fantastyczna (A.Pilipiuk) oraz podróżnicza (W. Cejrowski),
rozwijanie własnych umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, NLP, giełda wymiany
walut FOREX

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

