CURRICULUM VITAE
Adam Mucha
Adres:
Data urodzenia:
e-mail: amucha@cidernet.pl
Stan cywilny: żonaty
Stosunek do służby wojskowej: przeniesiony do rezerwy
Wykształcenie:
2007 – 2008 Akademia Ekonomiczna w Katowicach, studia podyplomowe
Kolegium Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Firmą
1998 – 2003 Politechnika Śląska w Gliwicach, studia w trybie dziennym
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek: Automatyka i Robotyka
specjalizacja: Komputerowe Systemy Sterowania
Doświadczenie zawodowe:
od 2003.08 do chwili obecnej:
Schoeller Allibert Sp. z o.o.
Czołowy światowy producent systemów opakowań z tworzyw sztucznych. Firma z
kapitałem zagranicznym posiadająca zakłady produkcyjne na całym świecie.
od 2012.10
- Dyrektor Operacyjny na Europę Wschodnią
• odpowiedzialność za działalność produkcyjną, zaopatrzeniową, magazynową i
spedycyjną w zakładach produkcyjnych Europy Wschodniej (5 fabryk własnych,
kilkunastu podwykonawców),
• uczestnictwo w zespole zarządzającym działalnością operacyjną / łańcuchem dostaw
firmy w Europie,
(region Europy Wschodniej obejmuje 21 Państw: Finlandia, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska,
Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina,
Macedonia, Albania, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Turcja)

2009.03 – 2012.09 - Kierownik Operacyjny na Europę Środkowo-Wschodnią
• koordynacja działalności produkcyjnej, zaopatrzeniowej, magazynowej i spedycyjnej w
zakładach produkcyjnych Europy Środkowo-Wschodniej,
• odpowiedzialność za wybór, ustalenie warunków współpracy, planowanie, uruchomienie
oraz nadzorowanie procesu produkcji u firm – podwykonawców w Europie ŚrodkowoWschodniej,
• uczestnictwo w zespole zarządzającym regionem Europy Środkowo-Wschodniej,
(region Europy Środkowo-Wschodniej obejmował 14 Państw: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry,
Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Albania, Rumunia, Bułgaria, Grecja,
Turcja)

2007.07 – 2012.09 - Kierownik Zakładu
• zarządzanie zakładem produkcyjnym na wszystkich płaszczyznach jego działania
• reprezentowanie firmy przed klientami oraz podmiotami zewnętrznymi
2007.01 – 20012.09 - Kierownik Produkcji
• koordynacja działalności produkcyjnej, zaopatrzeniowej, magazynowej i spedycyjnej, w
zakładzie produkcyjnym w Bytomiu, w celu zapewnienia sprawnej realizacji zamówień
klientów krajowych oraz zagranicznych,
• planowanie i nadzór nad procesem produkcji: ocena możliwości wykonania produktu,
kalkulacja kosztów produkcji, tworzenie rozwiązań optymalizacji procesu
produkcyjnego i wydajności pracy
• udział w tworzeniu i ścisła kontrola części planu budżetowego firmy
2004.03 – 2006.12 - Inżynier do spraw produkcji
• zarządzanie działem technicznym: nadzór nad utrzymaniem w ruchu maszyn, urządzeń
oraz technicznych systemów zakładu (planowanie przeglądów, napraw i remontów)
• udział we wdrażaniu i odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu ISO 9001:2000
oraz systemu iScala (ERP)

2003.08 – 2004.02 - Automatyk
• odpowiedzialność za uruchomienie
przemysłowych

produkcji

i

nadzór

nad

pracą

robotów

od 2009.08 do chwili obecnej
KAMPsys Sp z o.o. – członek zarządu
Firma działająca w branży IT i e-commerce.
od 2008.01 do chwili obecnej
AKKnet Sp z o.o. – prezes zarządu
2001.04 – 2007.12
AKKnet s.c. – własna działalność gospodarcza, współwłaściciel
Firma działająca w branży IT, świadcząca usługi w zakresie budowy i eksploatacji sieci
komputerowych, usług informatycznych, sprzedaży i serwisu sprzętu komputerowego.
2001.12 – 2004.09
ASK CiderNET
Firma posiadająca własną infrastrukturę techniczną świadcząca usługi transmisji danych
oraz dostępu do Internetu dla firm i odbiorców indywidualnych.
Stanowisko: administrator sieci komputerowej
Zakres obowiązków: utrzymanie serwerów sieciowych oraz infrastruktury technicznej.
Języki obce:
• język angielski (bardzo dobra), egzamin Trinity ESOL Intermediate Level Grade 8
• język niemiecki (bardzo dobra), egzamin ZD zdany w instytucie Goethego
Kursy i szkolenia:
• 2010 - System zarządzania jakością – wymagania normy ISO 9001:2008
• 2009-2010 – Akademia Zarządzania Produkcją i Logistyką – cykl szkoleń o tematyce:
planowanie i zarządzanie produkcją zgodnie z MRPII, zarządzanie łańcuchem dostaw,
podstawy zarządzania w logistyce, TQM, Six sigma, Lean Manufacturing, TOC,
zarządzanie zapasami, project management, zarządzanie zespołem produkcyjnym
• 2006 – Trening umiejętności menedżera: Zespół: budowa i kierowanie
• 2004 – Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000
• 2004 – System zarządzania jakością – wymagania normy ISO 9001:2000
• 2004 – BarcoCim – Computer Integrated Manfacturing – komputerowe wspomaganie
oraz monitoring procesu produkcji (Belgia, w jęz. angielskim),
• 2004 – teoria procesu wtrysku (w jęz. niemieckim)
• 2003 – świadectwo kwalifikacji E – eksploatacja urządzeń i sieci elektrycznych, SEP
• 2002.10 – 2003.07 – Cisco Networking Academy - uzyskanie wiedzy z dziedziny
projektowania, budowy i utrzymywania sieci komputerowych (w jez. angielskim)
• 2001 – European Computer Driving Licence – umiejętności obsługi komputerów
• 1997, 1998 – ponad miesięczne praktyki w firmie Schuler (Niemcy) – praca przy
budowie oraz utrzymaniu rozległej sieci komputerowej
Dodatkowe umiejętności:
• umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
• umiejętność analizy problemów/zagadnień technicznych
• umiejętność pracy w grupie
• wiedza i doświadczenie w zakresie: planowania i zarządzania pracą zespołu ludzi
• znajomość systemu ISO 9001:2000,
• prawo jazdy kat. B – bezterminowo,
• dobra znajomość obsługi komputera - MS Windows, MS Office, Corel,
• chęć samokształcenia

•

łatwość nawiązywania kontaktów

Zainteresowania:
- podróże, fotografia, elektronika użytkowa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)

