Konrad Bajor
Doświadczenie i kompetencje
Wykształcenie
2001 – 2005 – Akademia Ekonomiczna, Kraków, kierunek: Zarządzanie i Marketing; Licencjat
1995 – 2000 – Politechnika Krakowska, Kraków, Kierunek: Inżynierka Komputerowa; Magister Inżynier
specjalności

Kompetencje
Konrad Bajor pracował w latach 1999 do 2013 w firmach: Interia.PL, Comarch S.A., DRQ SA, ASSECO POLAND,
Completis Sp. J. Swoją karierę zaczynał na stanowiskach specjalistycznych (jako inżynier oprogramowania,
a następnie projektant systemów), po kilku latach migrując w kierunku stanowisk kierowniczych, m. innymi
dyrektor Działu Produkcji w DRQ S.A., z-ca dyr. Pionu ds. Realizacji projektów w ASSECO POLAND.
Od 2013 roku Wiceprezes, a od 2019 roku Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy doradczej Nova Praxis Sp. z
o.o. i równocześnie od 2015 Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy Praxi Software Sp. z o.o., rozwijającej
systemy informatyczne i aplikacje mobilne.
Specjalizuje się w projektach mających na celu:

§
§

Analizę procesów biznesowych - zawierającą pomiar, analizę i optymalizację procesów biznesowych;

§

Poprawę efektywności pracy - w zakresie optymalizację kosztów pracy, rejestracji, analizy, rozliczania
czasu pracy;

§

Wsparcie firm w planowaniu i realizacji złożonych projektów wewnętrznych i komercyjnych.

Wdrożenie zmian w organizacji, w szczególności planowanie i realizacja szkoleń wdrażających zmiany;

Kompetencje i umiejętności trenerskie:

§

Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu IT;

§

Umiejętność przygotowywania i prowadzenia prezentacji;

§

Umiejętności przygotowania i prowadzenia szkolenia dla użytkowników wdrażanego systemu.

Wybrane projekty obejmujące szkolenia
Poniżej zaprezentowano listę przykładowych projektów obejmujących swoim zakresem szkolenia i warsztaty.
Projekty te realizowane były w latach 2008 – 2019:
•

Pomiar, analiza i optymalizacja procesów dla ELZAB S.A.

•

Pomiar, analiza i optymalizacja procesów dla PEPSICO Consulting Sp. z o.o.

•

Pomiar, analiza i optymalizacja procesów dla REGITECH Sp. z o.o.

•

Analiza rentowności procesów produkcyjnych dla MANDO Poland Sp. z o. o.

•

Analiza systemowa i zaprojektowanie systemu do analizy predykcji sprzedaży dla TreamSoft Sp z o.o.

•

Analiza procesów biznesowych oraz analiza systemu do obsługi outsourcingu pracowników dla
BUDIMEX SA

•

Przeprowadzenie projektu doradztwa strategicznego dla firmy Billennium Sp. z o.o.

•

Przeprowadzenie projektu doradztwa strategicznego dla producenta komponentów dla branży
budowlanej

•

Przeprowadzenie projektu doradztwa strategicznego dla firmy Frapol S.A.

•

Opracowanie projektu bazy wiedzy dla ASSECO POLAND SA

Wybrane szkolenia i certyfikaty
§

Gepard Biznesu nadany przez Instytut Europejskiego Biznesu - rok 2019;

§

Szkolenie: Usprawnij swój biznes z platformą FileMaker – rok 2019;

§

Certyfikat: Influencing – nadany przez New Heroes – rok 2019;

§

Certyfikat: Prince2 Practitioner – rok 2011.

