Martyna Agata Jagodzińska
Ur 19.06.1989

Jestem menagerem z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie finansów. Specjalizuję się w
audycie sprawozdań finansowych, rachunkowości, optymalizacji kosztów i budżetowaniu,
modelowaniu finansowym oraz opracowywaniu strategii rozwojowych.
Przez lata pracy wypracowałam system, który pozwala skutecznie i terminowo osiągać wszystkie
wyznaczone cele z zachowaniem należytej staranności i rzetelności. Stawiam na przemyślane
ustalanie priorytetów i umiejętność szybkiego reagowania.
Obecnie wspieram przedsiębiorców i innowacyjne startupy technologiczne w rozwiązywaniu ich
problemów od tworzenia modeli biznesowych po szkolenia z zakresu budowania wartości.

Doświadczenie Zawodowe
od Wrz 2019
Warszawa

Freelancer




Maj 2016 Marz 2019
Warszawa

Przeprowadzanie analiz biznesowych i doradztwo, budowanie modeli finansowych i strategii rozwoju,
budżetowanie, przeprowadzanie audytów wewnętrznych i optymalizacja procesów raportowania
Szkolenia i coaching poprzez metodologię Design Thinking i Business Model Canvas

CIECH Group
jako Manager w Biurze Inwestycji GK CIECH
 Nadzór zarządczo-finansowy nad ponad 400 projektami inwestycyjnymi (niektóre z nich z dotacjami) o łącznym
budżecie rocznym przekraczającym 150 mln EUR
 Kontrola poprawności alokacji kosztów i prezentacji inwestycji w toku
 Opracowanie i wdrożenie nowych Procedur Zarządzania i Raportowania Inwestycji
 Trener wewnętrzny - „Jak przygotować kalkulację opłacalności inwestycji zgodnie ze Standardami Grupy i UoR?”
 Regularne raportowanie wyników do Zarządu Grupy i Rady Nadzorczej

jako Manager w Biurze Strategii GK CIECH





Koordynacja prac zespołów oraz wsparcie w zakresie modelowania finansowego w projektach M&A
Ewaluacja Strategicznych Projektów Inwestycyjnych
Opracowanie modeli finansowych dla 10-letnich strategii w kluczowych jednostkach biznesowych grupy
Bezpośrednie raportowanie do Zarządu Grupy i Rady Nadzorczej

jako Kontroler Projektów w CIECH R&D (niezależne stanowisko raportujące bezpośrednio do CEO)
 Nadzór zarządczo-finansowy nad ponad 100 projektami inwestycyjnymi (niektóre z nich z dotacjami) o łącznym
budżecie rocznym przekraczającym 15 mln EUR
 Opracowanie i wdrożenie kluczowych raportów, metodologii i jakości w zarządzaniu projektami B+R tak by
spełniały one wymagania określone w ustawie o rachunkowości
 Przygotowanie modeli biznesowych, przepływów pieniężnych i analiz opłacalności dla projektów B+R, a także dla
potencjalnych inwestycji w startupy
 Budżetowanie, kontrola wykonania i poprawności prezentacji w sprawozdaniu finansowym
 Regularne raportowanie wyników do Zarządu Grupy i Rady Nadzorczej
Paź 2011 Kwi 2016
Warszawa
Lazanna

Deloitte Audyt - Senior Audit Consultant

Wrz 2009 Wrz 2011
Warszawa

BCG || EY Advisory || Rondo Partners || Martis Consulting

 Przeprowadzanie audytów sprawozdań finansowych, przeglądów okresowych, uzgodnionych procedur,
weryfikacji rozliczenia dotacji, oceny skuteczności kontroli wewnętrznych i sprawozdawczości konsolidacyjnej
 Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF i UoR zarówno prywatnych jak i państwowych spółek z
różnorakich branż, między innymi energetyka, motoryzacja, logistyka czy produkcja filmów i gier
 Przeprowadzanie całości procesu audytu od wywiadów wstępnych w celu identyfikacji ryzyk, przez kalkulację
poziomów istotności, planowanie odpowiednich procedur badania zapewniających pokrycie wszystkich ryzyk, po
wykonywanie testów analitycznych i detalicznych wszystkich pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z
metodologią Deloitte
 Otrzymane najwyższe oceny za jakość, rzetelność i terminowość wykonywanej pracy

 Asystowanie w projektach doradczych dla sektorów tj. bankowość, telekomunikacja, FMCG, e-commerce analiza rachunkowa i poprawności przeprowadzanie badań i analiz rynkowych, tworzenie prezentacji,
 Organizacja wydarzeń i konferencji PR dla ponad 300 uczestników oraz przeprowadzanie analiz spółek
publicznych

Martyna Agata Jagodzińska
Ur 19.06.1989

Edukacja
2019
Warszawa
Berlin

Szkoła Pionierów PFR

2015 – 2017
Warszawa

Akademia Leona Koźmińskiego

2008-2013
Warszawa

Szkoła Główna Handlowa

Międzynarodowy program edukacyjny wspierający rozwój młodych przedsiębiorców

Studia Magisterskie na kierunku Psychologia w zarządzaniu

Studia Licencjackie na kierunku Finanse i rachunkowość (spec.: Bankowość inwestycyjna oraz Rynki Kapitałowe)

Kompetencje i Osiągnięcia
Certyfikaty

Prince 2 Foundation || Trener Wewnętrzny CIECH Group || Product Owner

Angielski

Poziom C1

Włoski

Poziom C1

Kluczowe
Kompetencje

Audyt | Rachunkowość | Modelowanie finansowe | Analiza biznesowa | Wyceny inwestycji | Rozwiązywanie
problemów | Zarządzanie projektami, w tym inwestycyjnymi | Budowanie zespołów | Krytyczne myślenie |
Zarządzanie ludźmi | Zaawansowany MS Office

Zainteresowania
Podróże | Wędrówki po górach | Bieganie | Biegi z przeszkodami | Yoga | DIY

Pozostałe Ukończone Kursy i Doświadczenie
2012-2020
Warszawa

Niektóre z ukończonych kursów obejmują:

2008-2012
Warszawa

Studenckie Koło Naukowe Konsultingu || SGH

2007-2009
Warszawa

Wolontariat

Coaching w Piaskownicy | Kanban w praktyce | Prince 2 Foundation | Wprowadzenie do Pythona | Wprowadzenie do
SAP | Trening dla trenera: warsztat umiejętności coachingowych | Profesjonalna prezentacja biznesowa w Power
Point: jak przygotować dobry materiał i zarządzać wiadomością | Skuteczne zarządzanie procesami badawczorozwojowymi | Realizacja projektów badawczo-rozwojowych | Zarządzanie czasem | Komunikacja i asertywność |
Zarządzanie stresem | Motywowanie | Akademia rachunkowości i doradztwa | Akademia innowacji | Umiejętności
rekrutacyjne | Różnice kulturowe w biznesie

Najważniejsze zadanie: Kierownik Projektu Rekrutacji - zarządzanie grupą 26 mentorów i ponad 200 kandydatów,
zarządzanie procesem rekrutacji obejmujące rozmowy wstępne i końcowe, symulacje biznesowe pracy projektowej,
coaching, szkolenia i prezentacje końcowe
Ambasador Deloitte || SGH w latach 2009 - 2012
Reprezentacja firmy na SGH, budowanie marki, organizacja i wsparcie podczas wydarzeń Deloitte. W trakcie mojej
kadencji Deloitte co roku zostawał wybierany przez studentów SGH Firmą Konsultingową Roku

Pomoc młodzieży z dysfunkcyjnych rodzin z pracami domowymi i nadrabianiem zaległości w szkole

