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List motywacyjny
Szanowni Państwo
Chciałbym przedstawić swoją osobę mając nadzieję, że moje dotychczasowe doświadczenie i predyspozycje
zawodowe spotkają się z Państwa zainteresowaniem.
Do zaoferowania mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach informatycznych, analitycznych i kierowniczych, w branżach szkoleniowych, wydawniczych, produkcyjnych, IT, data center oraz hostingowych. Współpracowałem zarówno z klientami indywidualnymi jak też instytucjonalnymi. Praca oraz
świadczenie usług na rzecz bardzo zróżnicowanych grup klientów dały mi możliwość zdobycia ogromnego
doświadczenia w wielu obszarach IT, dobrego poznania ogromnej ilości sprzętu i oprogramowania oraz co
bardzo istotne, zrozumienia potrzeb klientów.
Firmy, dla których pracowałem i wykonywałem usługi, odniosły ogromne sukcesy na rynku, do których to
sukcesów w dużej mierze przyczyniłem się osobiście, podejmując właściwe decyzje inwestycyjne w kluczowych
okresach ich rozwoju i w kluczowych ich obszarach. Przyczyniłem się również do uzyskania wielomilionowych
dotacji unijnych, finansujących w dużej części te inwestycje. Po dokonaniu wdrożeń, wielokrotnie udawało
się uzyskać duże oszczędności finansowe dzięki optymalizacjom jakie przynosiły wdrażane rozwiązania. Inwestycje IT, którymi zarządzałem u swoich klientów/pracodawców nastawione były na zmniejszenie TCO,
optymalizację ROI. Wykonywane były w celu ogólnego podniesienia sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw oraz dla przeskalowania działalności firm mającej na celu zwiększenie przychodów.
Oprócz wykonywania wdrożeń nowych technologii, do moich obowiązków należało zarządzanie projektami
informatycznymi, analiza ryzyka, zarządzanie budżetem IT, zarządzanie zespołami wdrożeniowymi, koordynowanie ich działań po stronie klientów, utrzymywanie komunikacji i nadzorowanie pracy zewnętrznych
firm wdrożeniowych, prowadzenie audytów bezpieczeństwa, zarządzanie outsourcingiem IT oraz prowadzenie szkoleń. Zajmowałem się także utrzymaniem ciągłości pracy serwerów, nadzorem nad systemami HA,
zabezpieczaniem systemów IT i serwerów, administracją sieciami, serwerami, klastrami serwerów (wydajnościowymi i niezawodnościowymi), konfiguracją sprzętu i oprogramowania w podległych mi firmach. Oferowałem wsparcie użytkownikom końcowym - helpdesk. Wykonywałem także prace z zakresu instalacji i serwisu
oprogramowania sieciowego, serwerowego, komputerów pracowników (laptop/desktop) oraz innego sprzętu
IT w obsługiwanych przeze mnie podmiotach.
W mojej karierze zawodowej, zawsze dokładałem najwyższej staranności podczas wykonywania powierzonych
mi prac. Poprzez tego typu staranne podejście zyskiwałem szacunek, uznanie, zadowolenie klientów, którzy
bardzo cenili moją pracę i darzyli mnie wysokim poziomem zaufania. Świadczą o tym powierzane mi coraz
bardziej złożone zadania, wymagające większego poziomu odpowiedzialności i doświadczenia.
Moimi atutami są mobilność, łatwość nawiązywania relacji z ludźmi, samodzielność i dobra organizacja,
otwartość na nowe cele i zadania. Jestem gotowy na relokację. Możliwość rozwoju i głębszego poznawania
nowych zagadnień i technologii są zawsze dla mnie wyzwaniem, które z pasją podejmuję.
Do listu dołączam swój życiorys zawodowy. Żywię nadzieję, że dzięki niemu zdobędziecie Państwo więcej
informacji na mój temat. Chętnie szerzej przedstawię swoją osobę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Z poważaniem,

Konrad Komada
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