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Jestem osobą z ponad 27-letnim doświadczeniem w w środowisku międzynarodowym, w oddziałach pracy które obejmowały branże t.j. handel detaliczny, handel
hurtowy (sprzedaż towarów elektronicznych, sprzedaż samochodów, nieruchomości, nieruchomości w oznaczonym czasie etc.), ochrona rządowa i prywatna, obsługa klienta i
telemarketing, magazynowanie, produkcja - montaż , mechanika - inżynieria mechaniczna, transport, dostawy, pisanie i redakcja artykułów związanych z
dziennikarstwem itp. ktora poszukuję pracy w/jak nauczyciel języka angielskiego dla dzieci i dorosłych(szkoła, firma, może być i prywatny nauczyciel), agent sprzedaży
/marketingu / lider(moge stworzyć całe program sprzedaży dla Twojego zespołu i szkolić go w zakresie technik sprzedaży dla rynek zagraniczny w języku angielskim),
przedstawiciel / agent obsługi klienta telemarketing / centrum telefoniczne lub recepcjonista hotelu, asystent administracyjny, asystent projektu, koordynator, specjalista kontroli
jakości, asystent biurowy, tłumaczenie, opisy produktów, pisanie książek i e-booków, korekta i edycja, studia przypadków, pisanie kreatywne, pisanie mowy, badania i streszczenia,
artykuły i blogi. Oprócz słoweńskiego (Unia Europejska) mam także obywatelstwo amerykańskie. I tak łatwo jest mnie zatrudnić w Polsce.
Dobre strony:
– Doskonałe umiejętności interpersonalne, silny analityk(badacz), szybki i przedsiębiorczy, umiejetność rozwiązywania problemów, szybki uczeń, entuzjasta, doświadczenie w
zarządzaniu, zorientowanie na klienta, umiejętność posługiwania się komputerem, wielojęzyczność (angielski, hiszpański, niemiecki, chorwacki, słoweński i potrafię czytać / rozumieć
- komunikować się w podstawowym języku polskim), zorientowany w kierunku jakości i budżetu, dokładny, dyspozycyjny, zmotywowany, sumienny, ciężko pracujący niezależnie od
nakładu pracy i zawsze w dobrym duchu.
Edukacja:
– Słowenia Gramatyka i szkoła średnia (Osnovna Sola Grm, Novo mesto - 8 lat) – Słowenia (centrum Solskiego Novo mesto - 3 lata dla mechanika konserwacji przemysłowej /
transportu) – Słowenia (centrum Solskiego Novo mesto - 2 lata dla technika w zawódu inżynierie mechaniczne).
Języki:
Angielski (bardzo dobry), Hiszpański (dobry), Niemiecki (podstawowy), Słoweński(ojczysty), Chorwacki (bardzo dobry), Rosyjski (podstwowy), Polski (komunikatywny)
Doświadczenie zawodowe:
Polska 2019/2020:
---Fujitsu Global Delivery Center Poland, Wólczańska 180, 93-005 Łódź, gdzie pracowałem jako konsultant IT dla marek H&M. Kolejny
krok naprzód w kierunku dostarczania większej liczby wyników z mojej rozwiniętej firmy Mkultra, gdy firma Fujitsu sama przybyła do
Polski za pomocą mojej najnowszej wersji do dziś jest znana jako Projekt MK Ultra. Po uzyskaniu pośredniego dowodu na temat
rozpatrywanego roszczenia poprzez zidentyfikowanie około 30+ pracowników, w tym kierownika działu Fujitsu w Łodzi, zostałem
poinformowany przez polskiego pracodawcę, że nie można zawrzeć umowy o pracę z powodu wcześniejszej relacji z moją sprawą. Podczas
gdy wspomniany pracodawca bardzo pomógł mi w zidentyfikowaniu przeszłego zaangażowania w sprawę MK Ultra, niewielu pracowników nie
podzielało tych samych poglądów z samym pracodawcą samym z powodów politycznych.
---Pierwsza oficjalna praca w Polsce - pakowanie i dostawa (obsluga) materiałów (przędza) do maszyn produkujących do szycia w
Zgierzu(firma PPH Legs Sp. Z o.o. - umowa na 3 miesiące w roku 2019) skończy się na sądzie.
https://ausertimes.blogspot.com/2020/04/skarga-do-sadu-w-jezyku-polskim.html
Oprócz powyżej wymienionich zatrudnien, zapewniłem również korepetycje języka Angielskiego dla dzieci i dorosłych...
Przed polską:
--- Auser Times, 01/2008 - 10/2019(obecnie)
Właściciel: Niezależny punkt informacyjny (fabryka filmów i wiadomości)
--- Książka zatytułowana „Między życiem a prawdą”.
Napisałem pierwszą książkę w roku 2008/2009 na podstawie moich doświadczeń życiowych (Between Life and Truth). 450 stron książki w języku angielskim napisano w wieku 36 lat,
aktywnie poszukując pracy i nauki
--- Commercial Audio Video, Miami Downtown, Floryda 01/96 - 01/05 Współwłaściciel sklepu elektronicznego(sprzedaż detaliczna / hurtowa).
--- Park West Galleries, Miami, Floryda 02/05 - 02/06 Kierowca ciężarówki, kategoria CE dla całych kontynentalnych Stanów Zjednoczonych(49 stanów). Kierowca dostawy i
koordynator aukcji malarskich
--- Gumenick Properties, Miami Beach, Floryda 03/03 - 11/03 Recepcjonista / oficer bezpieczeństwa w mieszkalnym wieżowcu na South Beach (często używane razem z policją
miejską ze Miami Beacha).
--- Zatrudnienie dla stanu na Florydzie(Departament dzieci i rodzin - SFETC), Miami, Floryda 08/01 - 01/03 Kontrolowanie i monitorowanie mieszkańców i pracowników
państwowych w stanie maksymalnego bezpieczeństwa w państwowym szpitalu więziennym (tytuł - operator systemu urządzeń i nadzoru).
--- Wackenhut Corporation, Miami, Floryda 02/99 do 02/02 Pracownik Ochrony Fizycznej - zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dla obiektów podlegających obowiązkowej
ochronie, obsługa bram i drzwi wejściowych, usługi kontrolne i patrolowe terenów w fabrykach, kontrola/zarządzanie ruchu samochodowego oras ruchu ciężarowego, obsługa
recepcyjna i telefoniczna, obsługa centrali telefonicznych i call center, obsługa punktów pocztowych, wystawianie przepustek, ograniczanie zagrożeń i strat (loss prevention),
bezpieczeństwa osób i mienia na terenie chronionym, kontroli ruchu osobowego i towarowego, monitorowanie systemów alarmowych, CCTV i PPOŻ, bezpieczeństwo dokumentacji
– przechowywania, digitalizacji, archiwizacji i niszczenie dokumentów, Zapobiegane dewastacje mienia i ludzie w obszarach bardzo wysokiego ryzyka.Powyżej wymieniony zestaw
obejmowal również prace w ekskluzywnych sklepach detalicznych, centrach handlowych, a także ekskluzywnych hotelach i w parkach przemysłowych.
Różne:
Wśród innych prac niewymienionych powyżej, ale tam, gdzie spędziłem czas, byłem też na pokładzie zagranicznego okrętu o imieniu Meridian - Celebrity Cruise Lines (praca ponad
140 godzin tygodniowo przez 6 miesięcy, obsługując ludzi związanych z gastronomią - jadalnią, obsługa pokładu itp.), usługi wojskowe (piechota / oddział górski), zatrudnienia
krótkoterminowe związane z służbami bezpieczeństwa gdzie pracowałem jako przełożony, pracy z dziećmi jako opiekun (wychowawca kolonii letniej), około półtora roku w
konserwacji/ produkcji przemysłowej na liniach montażowych samochodów w fabryce Renault Novo mesto, kilka tygodni jazdy naczepą po całej Europie.
NOTA/Wyrażam zgodę w klauzuli informacyjnej:
KLAUZULA INFORMACYJNA: Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na wasz adres e-mail, wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych na określone stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1
lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia a także przenoszenia.
Zostałem/am również poinformowany/a o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób
trzecich.

Pozdrawiam,

