Jarosław Wesołek
Posiadam blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie
świadczenia usług doradczych oraz zarządzania.
Pracowałem jako członek zarządu lub prezes zarządu
w firmach zajmujących się min. handlem
międzynarodowym /głównie kierunek wschodni/,
produkcją artykułów spożywczych , budownictwem
mieszkaniowym oraz ostatnio medycyną.

DOŚWIADCZENIE

E-MAIL:
wesolek.jarek@gmail.com
TELEFON:
503 037 018
DATA URODZENIA:
30.07.1965

07.1990– 06.1993
specjalista ds. marketingu
„Delecta” Włocławek – produkcja koncentratów spożywczych
07.1993 – 08.1994
specjalista ds. marketingu
Jerriel Fruit Polska - produkcja artykułów spożywczych
08.1994 – 09.1995
specjalista ds. handlu
Crop Trading Polska – handel międzynarodowy wyrobami
cukierniczymi
09.1995 – 02.1999
członek zarządu d/a sprzedaży /współwłaściciel
East West Trading Ltd. - handel międzynarodowy wyrobami
czekoladowymi
03.1997-03.1999
członek rady nadzorczej DZPC Śnieżka
03.1999 - 06.2003
prezes zarządu
DZPC Śnieżka Świebodzice – produkcja wyrobów cukierniczych
07.2003 – 04.2007
vice prezes zarządu
FER S.A. - produkcja i handel odzieżą
04.2007 – 12.2012
członek zarządu
B&W Developer – branża developerska , budowa 130 mieszkań
01.2013 – 12.2014
rewitalizacja mieszkań w kamienicach w ramach własnej
działalności
02.2013 – 12.2015
usługi doradztwa w zakresie sprzedaży i zarządzania
Europa Inwestycje Sp. z o.o. - handel art. do produkcji
kosmetycznej , chemicznej i spożywczej
05.2014 do dzisiaj
prezes zarządu
Centrum Medyczno Rehabilitacyjne Sp. z o.o. /współwłaściciel
06.2015 do dzisiaj
prezes zarządu
Otimedica Sp. z o.o.- spółka świadcząca usługi medyczne
od 1997 do dzisiaj
Usługi Managerskie Jarosław Wesołek - własna działalność
gospodarcza w ramach której od 1999 roku świadczyłem usługi
zarządzania związane z pełnionymi funkcjami . Ponadto w ramach
działalności zajmowałem się handlem międzynarodowym,

realizowałem projekty związane z budową domów
jednorodzinnych a obecnie prowadzę działalność hotelową.

WYKSZTAŁCENIE

09.1984 - 03.1990

Marketing

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu / obecnie Uniwersytet
Ekonomiczny
10.1992 – 05.1993
Studia Podyplomowe :

Marketing żywności

Saint Joseph's University Philadelphia we współpracy z AE
Poznań

JĘZYKI

Rosyjski
poziom : C1
Niemiecki
poziom : A1

UMIEJĘTNOŚCI

W trakcie dotychczasowej pracy kierowałem dużymi zespołami
pracowników w ramach przedsiębiorstw produkcyjnych oraz
handlowych. Realizowałem również projekty inwestycyjne w
zakresie modernizacji parku maszynowego , zakupu nowych linii
technologicznych oraz budowy osiedli mieszkaniowych . Budżety
realizowanych projektów kształtowały się w przedziale od 1
mln. euro do 10 mln. Euro . Mam duże doświadczenie we
współpracy z administracją samorządową.

KURSY, SZKOLENIA, CERTYFIKATY

10.2000 - 07.2001
„Zarządzanie zasobami ludzkimi”
02.2002 – 08.2002
„ Rachunkowość zarządcza „
10.2007 – 06.2008
'Tworzenie i ocena biznesplanów”
06.2012 – 11.2012
„Finanse przedsiębiorstw”

ZAINTERESOWANIA

Motoryzacja , gra na perkusji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 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.

