SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW
DR INŻ. ANDRZEJ ŻERO
liceum o profilu matematyczno-fizycznym
zdobycie silnych podstaw do studiowania na PW

propozycja pracy w Kredyt Banku
przy uruchomieniu pierwszych bankomatów online (1996)

ABSOLWENT

Wydziału Mechatroniki
kierunek: automatyka i robotyka (1998)

wdrożenie terminali EFTPOS, technologii
EMV, projektu rozbudowy jednostek P120
oraz optymalizacja procesów zakupowych
zmiana działu w Kredyt Banku

z Centrum Kart Płatniczych na Departament Administracji (specjalista)

motywacja do rozpoczęcia studiów MBA
dla uzupełnienia wiedzy inżynierskiej (2007-2008)

rozpoczęcie pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa
w chwili głębokiej transformacji organizacyjnej
(początkowo w Departamencie Strategii i Rozwoju)

udział w kluczowych projektach PSG
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ROZWOJU LNG

Departament Rozwoju w Polskiej Spółce Gazownictwa
- udział w utworzeniu Biura Rozwoju LNG (2018 - obecnie)

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
napisanie pracy doktorskiej na Wydziale Instalacji
Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (2020)
zaangażowanie w PSG, m.in. w przygotowanie strategii na
lata 2016-2022, w Program Poprawy Efektywności, wdrożenie
RODO, a zwłaszcza w utworzenie Biura Rozwoju LNG,
co zaowocowało jego prężnym funkcjonowaniem

RADY DLA STUDENTÓW
„Korzystaj z tego, co daje ci uczelnia, nie omijaj wykładów”.
„Jak skończysz Wydział Mechatroniki,
że otwierasz przed sobą świat możliwości”.

to

pamiętaj,

„Nie spoczywaj na laurach – ucz się dalej”.
„Staraj się wykonywać pracę z pasją, szukaj ciekawych wyzwań
– tylko one uczą i dają satysfakcję”.
„Wiedza teoretyczna to tylko podstawa, podstawa musi być
solidna. Szukaj jej praktycznego zastosowania, to ją polubisz”.

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE
„Jestem w tym miejscu kariery dzięki...
umiejętnościom, wytrwałości, pracy i nauce (oraz szczęściu)”.
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
możliwość rozwiązywania nowych problemów
z inspirującymi ludźmi”.

i

współpracę

„Sukces to dążenie do bycia najlepszym
poprzez rozwiązywanie problemów
zawodowych, samorealizację, osiąganie
założonych celów, ale również możliwość
zapewnienia godnego życia dla siebie
i rodziny oraz odpowiedni work-life
balance”.

CO WSPOMINAM Z PW?
„Pięcioosobową grupę przez
3 lata studiów na specjalizacji,
gdzie czułem się jak na indywidualnym
toku nauczania, nie wykluczając
wykładów 1 na 1”.

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ
NA PW?
„Umiejętności analitycznego
i kreatywnego myślenia,
co przekłada się na umiejętność
rozwiązywania różnorodnych
i nieszablonowych problemów”.

