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magdalena.wolkowicz@lifeadvisor.eu 

+48 608-321-293 
 

MOTTO ŻYCIOWE  

„Żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie” – autor nieznany 

 

KLUCZOWE KOMPETENCJE 

Praktyczne doświadczenie ogółem w ciągu ostatnich 15 lat zawodowych w pracy, jako: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE 

STUDIA PODYPLOMOWE i MAGISTERSKIE 

 Uniwersytet SWPS: „Job coaching - Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching 

kariery” 2014 – 2016 

 Akademia Leona Koźmińskiego: „Zarządzanie Ludźmi w Firmie” 2003 - 2004 

 Uniwersytet Warszawski, doktoranckie (2 lata) oraz magisterskie, Wydział Geologii 

INNE 

 Studium Poradnictwa i Counsellingu SPCh, 2011 - 2014  

 Szkoła Trenerów Biznesu – House of Skills, 2012 

 Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia, 2009 

 UW: „Coaching”, „Wstęp do psychologii” i „Psychologia dla trenerów”, 2010 

MAGDALENA WOŁKOWICZ 

Trener, 

szkoleniowiec 
Doradca 

zawodowy 
Coach 

Asesor 

AC/DC 
HR Projekt 

manager 

W tym: 

 autorskie 

programy, 

ćwiczenia, 

zadania 

wdrożeniowe 

 pre i post testy 

 przygotowanie 

materiałów do 

druku (leyout) 

 prowadzenie 

train the 

trainers 

 ewaluacja 

 raporty 

poszkoleniowe 

W tym: 

 diagnoza 

kompetencji 

metodami 

testowymi 

 prowadzenie 

spotkań 

doradczych 

 job coaching 

 budowanie 

ścieżki kariery 

 projektowanie

dokumentów 

aplikacyjnych 

 symulacja 

rekrutacji 

 

W tym: 

 przygotowanie 

i realizacja 

projektów: 

outplacement

owych, 

szkoleniowo – 

rozwojowych, 

AC/DC, 

rekrutacyjnych 

doradczych 

 współpraca w 

charakterze HR 

Business 

Partnera 

  

W tym: 

 coaching 

menadżerski 

 life coaching 

 coaching 

grupowy 

W tym: 

 przygotowywa

nie zadań 

 tworzenie 

modeli 

kompetencji 

 odgrywanie ról 

 przygotowywa

nie raportów 

i udzielanie 

informacji 

zwrotnej 

badanym 
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obsługa klienta  
i sprzedaż 

komunikacja 

negocjacje 

budowanie 
zespołów 

zarządzanie 
pracownikami  

inne 

efektywna 
komunikacja 
(aktywne 
słuchanie, 
feedback, 
dyplomacja) 

współpraca 
 i budowanie 
zespołów 

counselling 
 - wspacie 
psychologiczne 

mediacje 

kierow
anie 
ludźmi 

Obsługa 
programów 
komputerowych: 
Ms Office ,  
Internet, 
graficznych 

Prowadzenie 
marketingu  w  
social mediach 

obsługa 
urządzeń 
biurowych  

Prawo 
jazdy 
kat. B 

tworzenie 
stron www 

pisanie 
artykułów, 
minibloga 
publikacje 

kreowanie pomysłów 
biznesowych i  
marketingowych 
(mentoring start  
upów) 

doświadczenie 
sceniczne  i 
wystąpienia 
publiczne  

wolontariat 

praca w 
zarządach 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PASJE I ZAINTERESOWANIA 

Psychologia zachowań społecznych i psychologia pozytywna w rozwoju człowieka. 

Działalność artystyczno – sceniczna (własna trupa teatralna), 3 wystawione spektakle. 

Rękodzieło 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym życiorysie, dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 

 

  

TRENERSKIE SPOŁECZNE 

TECHNICZNE INNE 
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KLUCZOWI KLIENCI 

Projekty outplacementowe: Japan Tobacco, Energis, MPWiK, Wedel, Danone, TP SA, 

CIECH, Bertelsman, Saint Gobain, Europejski Fundusz Leasingowy, Tesco, Eurolines, BNP 

Paribas bank, cukrownie na Mazowszu. 

Projekty szkoleniowe i rozwojowe: PKO SA, Okocim, Orbis, Pepsico, Państwowy Instytut 

Geologiczny, Boninex, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Ochrony 

Powietrza, Ministerstwo Finansów, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy 

Administracji Państwowej, wybrane Sądy w całej Polsce, ZUS.  

 

WYBRANE PROJEKTY (potwierdzone referencjami) 

 Akademia Rozwoju Zawodowego – autorski innowacyjny projekt aktywizacji 

zawodowej, (od 2013 – cyklicznie przy poradni Integra); 

 Tworzenie testów kompetencji dla kadry managerskiej firmy Kobe (05-09.2016); 

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im T. Korczaka – prowadzenie zajęć na studiach 

podyplomowych „Doradztwo zawodowe i coaching kariery” (2014-2015) 

 Realizacja cyklu szkoleń dla MŚP w regionie mazowieckim (10 – 12.2015); 

 Asesment dla kadry kierowniczej Tauron, (2015, Częstochowa - Katowice); 

 Realizacja projektów rozwojowych dla kadry kierowniczej i pracowników ZUS, 

ponad 200 godzin szkoleniowych. (2014 – 2015 mazowieckie, warmińsko – 

mazurskie, radomskie); 

 Zarządzanie projektem szkoleniowym dla różnych urzędów w całej Polsce, 

o wartości 1,5 mln, na zlecenie Ministerstwa Finansów (05 – 09.2014); 

 Projekt rozwojowy Customer Orientation dla Pepsico (03-06.2014 mazowieckie); 

 Efektywna komunikacja – cykl szkoleń rozwojowych dla całego Departamentu 

Ochrony Powietrza (05-10.2013 Warszawa); 

  Udział w projekcie AC/DC dla Grupy Orbis –w ramach projektu OXYGEN, jako 

asesor (03 -05 2013 cała Polska); 

 Coaching menadżerski dla najwyższej kadry Pepsico (02 – 05.2013);  

 Realizacja projektu outplacementowego dla ponad 100 zwalnianych 

pracowników MPWiK (11.2012 – 04.2013 Warszawa) 

 Coaching rozwojowy dla pracowników 45+ banku PEKAO SA. (10.2012 – 12.2012); 

 IBM – szkolenie „Negocjacje – narzędzia i techniki” (07.2012 Warszawa); 

 „Klient w centrum uwagi administracji” Realizacja na zlecenie Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów ogólnopolskiego projektu szkoleniowego (05-11.2011); 

 Wanke Consulting – stanowisko Konsultant ds. Projektów HR (04.2007-02.2010); 

 Przeprowadzenie ewaluacji procesów doradczych w projekcie „Szansa bez 

munduru” – partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów 

powojskowych, dla grupy Antares (02 – 05.2008); 

 House of Skills – stanowisko Trener/Konsultant przy realizacji projektów m.in.: 

Customer Care Uniwersity dla TP S.A., Certyfikacji trenerów wewnętrznych Cyfry+;, 

szkolenie symulacyjnych Dr Call dla Calrsberg, Link 4, AXA. (07.2005-04.2006) 


