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E-mail: korczowski.damian@gmail.com 

 

 
Wykształcenie 

09.2012 – 06.2014 Wyższa Szkoła Bankowa (Wrocław) - podyplomowe 
Specjalizacja: Zarządzanie projektami 

09.2012 – 06.2014 Wyższa Szkoła Bankowa (Wrocław) - magister 
Kierunek: Zarządzanie – zarządzanie przedsiębiorstwem  

09.2009 - 06.2012 Politechnika Wrocławska (Wrocław) - licencjat 
Kierunek: Zarządzanie – zarządzanie przedsiębiorstwem 

 

 
Doświadczenie zawodowe 

09.2014 – obcenie 3M Wrocław (Wrocław) – specjalista ds. planowania produkcji i 
zapasów 

Planowanie długo/średnio/krótko terminowo w JD Edwards EnterpriseOne, 
modyfikacja makr i VBA aplikacji, praca zgodnie z metodykami Lean i 6-sigma, 
współpraca z globalnym łańcuchem dostaw, planowanie surowców oraz 
zapewnieni ciągłości dostaw o czasie i w pełni, analizowanie przewidywań 
klientów i obciążenia maszyn, kontakt z klientem, koordynacja operacji 
logistycznych, projekty oszczędnościowe,  

04.2013 – 08.2014  Saint Gobain Sekurit Hanglas Polska (Żary) – specjalista ds. 
planowania i zaopatrzenia produkcji 

Planowanie długo/średnio/krótko terminowo w SAP (PP moduł), korekta danych 
w SAP (MM moduł), zamawianie surowców strategicznych, prognozowanie 
popytu i monitorowanie stanu wyrobów gotowych, udział w projektach, redukcji 
kosztów, optymalizacji produkcji, kontakt z klientami zagranicznymi i 
dostawcami, raportowanie wskaźników KPI 

10.2012 – 04.2013  Saint Gobain Sekurit Hanglas Polska (Żary) – specjalista ds. 
planowania produkcji 

Planowanie i monitorowanie produkcji krótko i średnio terminowej w SAP (PP 
moduł), doskonalenie operacji logistycznych, realizacja zadań projektowych, 
monitorowanie zapasów produktów gotowych i surowców, prognozowanie 

06.2012 - 10.2012  Saint Gobain Sekurit Hanglas Polska (Żary) – stażysta FlexNet / 
planowanie produkcji 
Planowanie produkcji, praca w SAP (PP) i FlexNet (MES), naprawa błędów, 
szkolenia 

 

 
Umiejętności  Znajomość SAP (PP + MM moduł) + FlexNet (MES), JDEdwards, Biegła obsługa 

pakietu Office (Excel + VBA), znajomość baz danych SQL, Access, Audytor 
Wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009, nowe 
techniki zarządzania produkcją (LM, TOC, QRM, TQM, JIT), Techniki jakościowe 
(FMEA, Pareto, Six Sigma, 5 WHY, Ishikawa) 

 

 
Języki    Angielski – B2 – biegły, Niemiecki – A1 - podstawy 

 

 

Hobby pływanie, giełda, motocykle, webmastering, gry komputerowe, rozwój osobisty 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji 

zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). 


