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Marek Jurkiewicz 

marek.jurkiewicz@bpd.pl 

Dojrzały lider i coach, związany z serwisem infoPraca.pl od stycznia 

2014 roku, odpowiada za strategię rozwoju spółki na terenie Polski. 

W latach 2011 - 2013 na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w firmie 

Start People Sp. z o.o., odpowiedzialny za całość operacji na terenie 

Polski (30 oddziałów, 4 linie biznesowe, 140 pracowników 

wewnętrznych, 15000 pracowników tymczasowych). 

Do marca 2011 roku pełnił rolę Dyrektora Handlowego w Start People, 

odpowiadając kompleksowo za budowę i realizację strategii 

sprzedażowej spółki. Zarządzał zespołem handlowym jak i działaniami 

operacyjnymi w 30 oddziałach na terenie całego kraju, odpowiadał za 

strategię rozwoju terytorialnego i produktowego w zakresie celów 

krótko – i długoterminowych firmy, płynność i optymalizację procesów 

biznesowych, a także realizację założeń budżetowych spółki.  

W latach 2004-2006 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego i członka 

zarządu, jednej z czołowych firm szkoleniowych w Polsce.  

Lata 1997-2004 to prowadzenie własnego biznesu w obszarze turystyki 

biznesowej i prowadzeniem projektów  w środowiskach 

multikulturowych na całym świecie. 

Wolontariusz związany z inicjatywą „Prezesi Wolontariusze 2011”. 

Specjalizacja w  BPD:                              

� Zarządzanie w organizacjach rozproszonych 

� Programy coachingowe wspierające zmiany 

� Wsparcie dla start-up 

� Optymalizacja i automatyzacja procesów w organizacji 
 

Czym się zajmuję? Zarządzanie przez wartości oraz strategiczne budowanie  efektywnych zespołów i 

organizacji na poziomie lokalnym i międzynarodowym to główny obszar mojego działania.  Podstawową 

zasadą mojej pracy jest szacunek dla innych osób i ich różnorodności, celem pełnego wykorzystania  

potencjału i wiedzy w organizacji. Budowanie strategii, zarządzanie zmianą, optymalizacja i 

automatyzacja procesów to elementy, które pomagają mi w osiąganiu celu. 

Kompetencje:      

• Zarządzanie w organizacjach rozproszonych 

• Coaching wspierający zmiany 

• Wsparcie dla start-up 

• Budowanie efektywnych zespołów 

• Sprzedaż B2B 

• Zarządzanie zmianą 

• Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 

• Optymalizacja i automatyzacja procesów w organizacji 

• Fuzje i przejęcia 

 

Doświadczenia zawodowe: 

• General Manager/Prokurent (infoPraca) 

• Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu (Start 

People) 

• Dyrektor Handlowy (Start People) 

• Dyrektor Handlowy/Członek Zarządu (Kalkstein) 

• Dyrektor Handlowy/Członek Zarządu (Maestro 

Meetings&Incentives) 

• Wolontariusz 

 

Osiągnięcia i certyfikaty:  Współprowadzenie fuzji firmy Start People i Randstad (Warszawa 2013). Dyplomowany Coach 

(Akademia Leona Koźmińskiego) oraz certyfikat Coach Wise. Kalkstein Corporate Trainings Certificates. Tack International 

Certificates. Współtwórca konferencji „Wolontariat Drogą do odpowiedzialnego przywództwa”. Ekspert rynku pracy z 

dorobkiem wielu publikacji i wystąpień medialnych. Ekspert w projektach Komisji Europejskiej dotyczących przestrzegania praw 

człowieka w sektorze zatrudnienia 

 

  

 

 


