Jakub Wilk
Doświadczenie
2019-12 -

Nutricia Polska Sp. z o.o.

do dziś

Starszy Specjalista ds. planowania popytu i dostaw
Zakres obowiązków:
• Prowadzenie projektu "Prognozowanie Sprzedaży dla NPI(nowych
wdrożeń)" - koordynowanie pracy cross-działowej grupy projektowej,
która miała na celu usprawnienie procesu prognozowania i weryfikacji
wolumenu sprzedażowego dla nowych wdrożeń.

Dane osobowe

• Przygotowywanie analiz i prezentacji na spotkania z działami planowania
kluczowych klientów (Rossmann, Biedronka). Uzgodnienie raportów,
którymi klienci dzielą się z Nutricia.
• Opracowywanie planu sprzedaży na podstawie danych historycznych,
planu aktywności promocyjnych oraz danych rynkowych
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• Analiza danych z Nielsena - przygotowywanie raportów Sell-in vs Sell-out

wilk.jakub@gmail.com

• Praca z Market Modelem dla kategorii

Data ur.

• Przygotowywanie danych na spotkania Demand Review Meeting i

1991-03-27

animacja dyskusji z działami Marketingu i Sprzedaży w celu ustalenia
planu sprzedaży na 18 miesięcy
• Tworzenie i utrzymywanie kontraktów w systemie SAP

Płeć
Mężczyzna

• Analizy występujących braków oraz niewykonanych produkcji

Umiejętności

• Analiza Safety Stock Modeli dla wyrobów gotowych
• Raportowanie krytycznych sytuacji do Biznesu oraz proponowanie

VBA

rozwiązań.
• Współpraca z fabrykami w celu minimalizacji braków produktów
• Prowadzenie i animacja cotygodniowych spotkań działu Supply Chain w

Język SQL

CBU, na których omawiane był wskaźniki, projekty i ryzyka.
2018-10 -

Nutricia Polska Sp. z o.o.

2019-11

Specjalista ds. planowania popytu i dostaw
Zakres obowiązków:

Język R

Język JAVA

• Wdrożenie nowych dostawców wyrobów gotowych (ustawienie
odpowiednich parametrów systemowych, wypracowanie sposobu

Język Python

współpracy oraz opracowanie Service Level Agreement)
• Opracowywanie planu sprzedaży na podstawie danych historycznych,
planu aktywności promocyjnych oraz danych rynkowych

Programy

• Analiza danych z Nielsena - przygotowywanie raportów Sell-in vs Sell-out
• Praca z Market Modelem dla kategorii

SAP PP

• Przygotowywanie danych na spotkania Demand Review Meeting i
animacja dyskusji z działami Marketingu i Sprzedaży w celu ustalenia

SAP APO

planu sprzedaży na 18 miesięcy
• Tworzenie i utrzymywanie kontraktów w systemie SAP
• Analizy występujących braków oraz niewykonanych produkcji

Microsoft Excel

• Analiza Safety Stock Modeli dla wyrobów gotowych
• Raportowanie krytycznych sytuacji do Biznesu oraz proponowanie

Microsoft Access

rozwiązań.
Microsoft PowerPoint
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane
przeze mnie stanowisko.

• Współpraca z fabrykami w celu minimalizacji braków produktów

AutoCad

• Prowadzenie i animacja cotygodniowych spotkań działu Supply Chain w
CBU, na których omawiane był wskaźniki, projekty i ryzyka.
• Prowadzenie projektu "Prognozowanie Sprzedaży dla NPI(nowych

SPSS

wdrożeń)" - koordynowanie pracy cross-działowej grupy projektowej,
która miała na celu usprawnienie procesu prognozowania i weryfikacji

SAS

wolumenu sprzedażowego dla nowych wdrożeń.
2018-01 -

Nutricia Polska Sp. z o.o.

2018-09

Specjalista ds. planowania dostaw
Zakres obowiązków:

Języki obce
angielski

• Dostosowywanie oraz wprowadzanie nowych narzędzi do raportowania w
programach Microsoft Excel i Microsoft Access na bazie danych z

niemiecki

systemu SAP
• Przygotowywanie planu długoterminowego przepakowań dostosowanego
do mocy produkcyjnych w systemie SAP APO z modułem
Subcontractingu
• Planowanie dostaw składników i opakowań do przepakowań
• Tworzenie i utrzymywanie kontraktów w systemie SAP
• Nadzorowanie procesu rozliczania kosztów copackingu
• Analizy występujących braków oraz niewykonanych produkcji
• Animacja procesu przeciwdziałania kosztom Write-Off wyrobów gotowych
• Analiza Safety Stock Modeli dla wyrobów gotowych
• Raportowanie krytycznych sytuacji do Biznesu oraz proponowanie
rozwiązań.
• Współpraca z fabrykami w celu minimalizacji braków produktów.
2017-09 -

Nutricia Polska Sp. z o.o.

2017-12

Młodszy Specjalista ds. planowania dostaw
Zakres obowiązków:
• Dostosowywanie oraz wprowadzanie nowych narzędzi do raportowania w
programach Microsoft Excel i Microsoft Access na bazie danych z
systemu SAP
• Przygotowywanie planu długoterminowego przepakowań dostosowanego
do mocy produkcyjnych w systemie SAP APO z modułem
Subcontractingu
• Planowanie dostaw składników i opakowań do przepakowań
• Tworzenie i utrzymywanie kontraktów w systemie SAP
• Nadzorowanie procesu rozliczania kosztów copackingu
• Analizy występujących braków oraz niewykonanych produkcji
• Animacja procesu przeciwdziałania kosztom Write-Off wyrobów gotowych

2017-06 -

Nutricia Polska Sp. z o.o.

2017-08

Młodszy Specjalista ds. planowania przepakowań
Zakres obowiązków:
• Przygotowywanie planu długoterminowego przepakowań dostosowanego
do mocy produkcyjnych w systemie SAP APO z modułem
Subcontractingu
• Planowanie dostaw składników i opakowań do przepakowań
• Tworzenie i utrzymywanie kontraktów w systemie SAP
• Nadzorowanie procesu rozliczania kosztów copackingu
• Analizy występujących braków oraz niewykonanych produkcji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane
przeze mnie stanowisko.

hiszpański

2017-03 -

Nutricia Polska Sp. z o.o.

2017-05

Stażysta w dziale Logistyki
Zakres obowiązków:
• Kontrola i analiza wskaźników logistycznych
• Raportowanie, analizy
• Projektowanie baz danych w Microsoft Access
• Kontrola poprawności Interface między systemami ERP i WMS
• Kontrola zgodności stanów magazynowych między systemami
• Wsparcie procesu rozliczania faktur
• Udział w projektach logistycznych

Edukacja
2014-10 -

Szkoła Główna Handlowa - Specjalizacja: Metody

2018

Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne - Studia
Licencjackie

2015-02 -

Politechnika Warszawska - Wydział Transportu -

2017-01

Specjalizacja: Logistyka i Inżynieria Transportu
Samochodowego - Studia Magisterskie
Metoda wyznaczenia racjonalnej obsługi transportowej rejonu na
przykładzie firmy

2010-10 -

Politechnika Warszawska - Wydział Transportu -

2015-02

Specjalizacja: Telematyka Transportu - Studia
Inżynierskie
Projekt sieci teleinformatycznych dla potrzeb systemów lokalizacji i
śledzenia ładunków w porcie przeładunkowym Sławków

Działalność dodatkowa
2018-09 -

Toastmasters Leaders

do dziś

Nauka wystąpień publicznych

2010-11 -

Studeckie Koło Logistyki Stosowanej

2015-06

Zakres obowiązków:
- Pozyskiwanie sponsorów
- Pozyskiwanie partnerów medialnych
- Organizacja konferencji i targów pracy
- Bieżąca działalność koła
- Udział w studenckich konferencjach o tematyce logistycznej
Osiągnięcia:
- Koordynacja XI Forum Młodej Logistyki i II Logistycznych Targów Pracy
(2012)
- Współorganizacja X (2011), XII (2013), XIII (2014), XIV (2015) Forum
Młodej Logistyki
- Współorganizacja I (2011), III (2013), IV (2014) Logistycznych Targów
Pracy oraz Targów Pracy Transportu i Logistyki (2015)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane
przeze mnie stanowisko.

Zakres obowiązków:
- Pozyskiwanie sponsorów
- Pozyskiwanie partnerów medialnych
- Organizacja konferencji i targów pracy
- Bieżąca działalność koła
- Udział w studenckich konferencjach o tematyce logistycznej
Osiągnięcia:
- Koordynacja XI Forum Młodej Logistyki i II Logistycznych Targów Pracy
(2012)
- Współorganizacja X (2011), XII (2013), XIII (2014), XIV (2015) Forum
Młodej Logistyki
- Współorganizacja I (2011), III (2013), IV (2014) Logistycznych Targów
Pracy oraz Targów Pracy Transportu i Logistyki (2015)

Zainteresowania
Sport i biohacking
Giełda i inwestycje
Rozwój osobisty i psychologia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane
przeze mnie stanowisko.

