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 Doświadczenie zawodowe 
 

10.2019 – obecnie Gastromall Group Sp. z o.o. 

 CFO 

- wdrażanie narzędzi IT, w obszarze magazynowo-sprzedażowym, budżetowania oraz raportowania 

wyników  

- transakcje M&A - selekcja i analiza potencjalnych celów inwestycyjnych oraz prowadzenie procesów due 

diligence 

- nadzór nad obszarem finansów   

- raportowanie zarządcze, tworzenie planów budżetowych  

- wsparcie merytorycznie w procesie negocjacji kluczowych umów, w tym umów najmu 

- rekomendacje w zakresie decyzji dotyczących doboru nowych lokalizacji 

 

2.2019 – obecnie Charlie Food & Friends Sp. z o.o. 

 CFO 

 - nadzór nad obszarem finansów oraz prawnym 

- raportowanie zarządcze, tworzenie planów budżetowych oraz komentarze do wyników 

- transakcje M&A - selekcja i analiza potencjalnych celów inwestycyjnych oraz prowadzenie procesów due 

diligence 

- stworzenie narzędzi do kontroli i nadzór nad płynnością finansową  

- optymalizacja kosztów oraz procedur mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania Spółki 

 

12.2016 – 1.2019 RCKFL Sp. z o.o. sp.k. 

 Finance Manager/Proxy CFO/Właściciel 

- nadzór nad Spółkami portfelowymi/inwestycjami klientów 

- prowadzenie lub udział w ramach procesów due diligence oraz tworzenie modeli finansowych  

- strukturyzacja transakcji kapitałowych pod kątem pozyskania finansowania 

- wdrażanie narzędzi IT, pozwalających na poprawienie efektywności gromadzenia i przekazywania 

dokumentów oraz prezentacji wyników do klientów 

- wsparcie klientów w procesach tworzenia narzędzi do raportowania, gromadzenia danych i raportowania 

- miesięczne i roczne (statutowe i zarządcze) raportowanie wyników finansowych wraz z porównaniem do 

budżetu oraz komentarzami 

- nadzór nad członkami zespołów, motywowanie, rekrutacja 
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12.2014 – 11.2016  La Mania Sp. z o.o. 

 CFO/Finance Manager 

- nadzór nad obszarem finansów, produkcji oraz IT 

- raportowanie zarządcze, tworzenie planów budżetowych oraz komentarze do wyników 

- stworzenie kluczowych wskaźników opisujących Spółkę i wdrożenie ich monitorowania 

- optymalizacja kosztów oraz procedur mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania Spółki 

 

03.2013 – 11.2014  Legia Warszawa S.A. 

 Kontroler finansowy 

- planowanie i prowadzenie procesu zamknięcia rachunkowego ksiąg (miesięczne, roczne) na potrzeby 

zarządcze, statutowe, licencyjne oraz grupy kapitałowej  

- tworzenie analiz finansowych oraz modeli projektów inwestycyjnych  

- bieżąca kontrola wydatków w Spółce oraz nadzór i  udział w tworzeniu, implementacji oraz kontrola 

realizacji wewnętrznych procedur Spółki 

 

09.2010 – 02.2013 PwC Sp. z o.o. 

 Starszy konsultant w dziale audytu 

- grupowe i statutowe badanie sprawozdań finansowych  

- badanie skonsolidowanych sprawozdań  

 

02.2010 – 05.2010 Steinkamp International Consulting GmbH 

 Stażysta 

- doradztwo dla firm szukających kooperantów (Niemcy - Polska, Polska-Niemcy) 

- przygotowywanie analiz rynku oraz biznes planów  

  

09.2009 – 12.2009 Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. 

 Stażysta w dziale doradztwa finansowego 

- aktualizacja i współtworzenie modeli wyceny (metoda DCF i porównawcza)  

- wsparcie zespołu przy analizach rynku pod kątem projektów M&A  

- kontakty z potencjalnymi inwestorami oraz przygotowywanie prezentacji dotyczących projektów M&A  

 

07.2008 – 09.2008 PZU S.A. 

 Stażysta w dziale analizy szkód i kosztów  

- przygotowywanie komentarzy do sprawozdań dotyczących procesu likwidacji szkód  

 

07.2007 – 09.2007 Deutsche Leasing Polska S.A. 

 Staż w departamencie ryzyka kredytowego 
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Wykształcenie 
 
2008 – 2009 Uniwersytet Johanna Gutenberga w Mainz  

 Program Erasmus 

2005 – 2010 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 Finanse i rachunkowość 

 

 
Języki obce 
 
Angielski  Biegła znajomość w mowie i piśmie (C1/Certyfikat CAE) 

Niemiecki Zaawansowana znajomość w mowie i piśmie 

 
Umiejętności dodatkowe 
 
Programy biurowe MS Office (Excel VBA, Word, Power Point, Visio, Power Bi) 

Programy księgowe SAP, Insert GT, CDN optima, Symfonia, WAPRO 

Programy BI Power BI 

 
Zainteresowania 
 
Muzyka (fortepian), Narciarstwo, Taniec, Nowoczesne technologie 


