KAMIL WOJCIECHOWSKI
Doświadczony i przyszłościowy absolwent nauk biomedycznych, który ma doświadczenie w NHS
jako pracownik wsparcia / asystent terapii zajęciowej. Sumienna i przyziemna osoba, która jest
bardzo elastyczna. Szukam nowych możliwości poszerzenia mojego portfolio kariery, zależy mi na
tym, by oddać się społeczności poprzez wolontariat.

DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko
Kamil Wojciechowski
Adres
Bukowa 14
82-520 Warszawa

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
wrz 2013 - cze 2017 Student Ambasador
University of the West of England, Bristol, Bristol
‑ Przedstawiał uniwersytet w dni otwarte, degustacyjne i aplikacyjne.
‑ Potencjalnym studentom doradzono profesjonalny wybór kursu i życia
uniwersyteckiego.
‑Zadania Delegowane zadania między zespołem i rozwinięte
umiejętności przywódcze
‑Zbudowano silne relacje z kolegami i przełożonymi

Numer telefonu
06515645
E-mail
twojemail@gmail.com

JĘZYKI

2013 - 2017

Halfords, Redditch

Angielski

‑Rozwiązane problemy i zapytania dotyczące obsługi klienta
‑Uwolnione niestabilne sytuacje klientów spokojnie i uprzejmie
‑ Nadzorował i szkolił nowych pracowników, aby zapewnić, że cele
dotyczące zadowolenia klientów zostały osiągnięte w sposób
konsekwentny
‐ Osiągnięto wysoką jakość i wyniki sprzedaży

Niemiecki
Polski

UMIEJĘTNOŚCI
Microsoft Word
Excel
Odporność na stres

Customer Support Advisor

wrz 2019 - lip 2019 Care Support Worker-Bank
NHS Professionals, Redditch

Analityczne
myślenie

‐ Wspieranie użytkowników usług o szerokim zakresie potrzeb w
zakresie opieki zdrowotnej
‑ Wspieranie pacjentów w zadaniach higieny osobistej
‑ Wykonywanie zadań klinicznych, takich jak obserwacje życiowe,
zadośćuczynienie
‑ Wspomaganie pacjentów w poruszaniu się
‑ Zapewnienie opieki 1: 1 pacjentom z ryzykiem upadku
‑ Praca w ramach zespołu wielodyscyplinarnego w celu zapewnienia
wysokiej jakości opieki

Leadership
Team player

HOBBY I
ZAINTERESOWANIA
Turystyka
Szachy
Sporty zespołowe

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE
wrz 2013 - 2017

Business Studies
University of the West of England, Bristol
2:1

wrz 2004 - cze 2007 Licencjat (Lic.)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu
prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, jak również na potrzeby przyszłych
rekrutacji prowadzonych przez (nazwa firmy).

