
MAŁGORZATA

DZIUBAŁA

P O M A G A M  W  Z N A L E Z I E N I U
P R A C Y  

PROFIL  ZAWODOWY

Praktyk marketingu i sprzedaży z ponad 20

letnim doświadczeniem zarówno w

międzynarodowej korporacji, jak i polskiej firmie

Doświadczony Dyrektor Marketingu w branży

FMCG z ponad 9 letnim stażem w zarządzaniu

obszarem marketingu i trade marketingu 

Holistyczne połączenie wiedzy marketingowej,

PR, sprzedażowej i trade marketingowej.

Lider budujący wygrywające zespoły.

SANTE

Dyrektor Marketingu i Trade Marketingu

UNILEVER  POLSKA

Dyrektor Marketingu, Business Unit Manager,

Brand Manager, Kierownik Marketingu

Handlowego, Kierownik Sprzedaży 

STOLLWERCK  POLSKA

Specjalista ds marketingu, Product Manager

KARIERA  ODNOWA

 

Pomagam znaleźć nową pracę poprzez kreatywny marketing i

efektywną sprzedaż swoich kompetencji zawodowych  na

bardzo konkurencyjnym rynku pracy. 

 

 

Strateg biznesu i kariery

Wzmocnienie wizerunku Sante jako zdrowej marki oraz zwiększenie

sprzedaży o 10% poprzez spójne działania PRowe, on i offlinowe oraz

wprowadzenie nowych produktów: Rozwój marki dla aktywnych Go On,

dodatkowa 30% sprzedaż kategorii dzięki optymalizacji strategii

marketingowej i spójnych działań komunikacyjnych w różnych mediach

 

 

Kluczowe osiągnięcia biznesowe

 

Zwiększenie pozycji lidera na rynku bulionów (+4pp udziałów

wartościowych wg Nielsena) poprzez przeprowadzenie procesu

konwersji. Rozwój kategorii kulinarnej w krajach Bałtyckich i osiągnięcie

pozycji nr 2 (z pozycji nr 4). Potrojenie biznesu Gorącego Kubka dzięki

nowościom i kampaniom reklamowym. Program Pascala i Knorra w

różnych punktach styczności z konsumentem nagrodzona główną

nagrodą Vitality Awards UL.. 60% wzrost biznesu z kluczowym klientem .

 

Kluczowe osiągnięcia biznesowe

Przygotowanie i wprowadzenie na rynek polski marki Alpen Gold i

osiągnięcie pozycji lidera na rynku czekolad.

 

 

 

Kluczowe osiągnięcia biznesowe



Pigułka wiedzy

Czym resume CV różni się od tradycyjnego CV?

Dokument, który przygotowałam to resume CV. Czyli takie
jednostronicowe, krótkie podsumowanie.  
 
Kolejność chronologiczna nie jest tutaj istotna. Może zawierać wybrane,
najważniejsze informacje, które są istotne z punktu widzenia odbiorcy. 
 
Ja chciałam podzielić się najważniejszymi osiągnięciami zawodowymi.
 
Takie resume CV  dobrze sprawdza się w rekrutacji ukrytej, aby
zainteresować przyszłego pracodawcę konkretnymi osiągnięciami
zawodowymi i kompetencjami. Później uzupełniane jest tradycyjnym CV
z całym przebiegiem kariery zawodowej ułożonej chronologicznie.
 
Resume CV będzie również zasadne, kiedy zainteresowani jesteśmy
współpracą projektową. W krótki i konkretny sposób możemy
przedstawić korzyści wynikające z podjęcia z nami współpracy.  
 
CV i resume CV to nie jest życiorys.  To konkretne korzyści, jakie możesz
zaoferować przyszłemu pracodawcy. O tym należy pamiętać przy
tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. 
 
Zostań sprzedawcą swoich kompetencji zawodowych. Mogę Cię tego
nauczyć. 
 
Pozdrawiam, Małgorzata
 
 
 


