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Wyksztafcenie 

2015 Praca dyplomowa doktorska: ,,Zarzqdzanie procesem negocjacji ze szczeg6/nym 

uwzgl�dnieniem fazy przygotowari." 

2005-2015 Studia doktoranckie: Uniwersytet Jagiel/oriski w Krakowie, 

Nauki ekonomiczne w dyscyplinie nauki o zarzqdzaniu. 

2005 Praca dyplomowa magisterska: ,,Techniki negocjacyjne. Wplyw plci na wyb6r 

technik negocjacyjnych." 

2003-2005 Studia II stopnia: Uniwersytet Jagielloriski w Krakowie, 

Specjalnosc: Zarzqdzanie kadrami 

2003 Praca dyplomowa licencjacka: ,,Techniki wywierania wplywu na zachowania spoleczne 

czlowieka w swietle komunikowania perswazyjnego" 

2000-2003 Studia I stopnia: Uniwersytet Jagielloriski w Krakowie, 

Specja/nosc: Zarzqdzanie i Marketing 
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Doswiadczenie zawodowe 

dr Agata Jask61ska 
Interim Management 

Freelancer; doradztwo biznesowe, 
www.ajaskolska.com 

BONA DEA Klinika Medycyny Dyrektor generalny 
Estetycznej Kra k6w: 

GALDERMA sp. z o.o.: Specjalista ds. kluczowych klient6w 

na okr�g Malopo/ski i Podkarpacia 

Q -MED sp. z o.o.: Specjalista ds. k/uczowych k/ient6w 

na okr�g Malopolski i Podkarpacia 

SCHERING - PLOUGH sp. z o.o.: Przedstawiciel medyczny na okr�g Malopo/ski 

IX 2007 l:OREAL sp. z o.o.: Przedstawicie/ medyczny La Roche - Posay 

na okr�g Malopolski i Podkarpacia 
-VI 2008 

12007 

-VIII 2007 

Vf/2005 

-V2006 

l:OREAL sp. z o.o.: 

GALDERMA sp. z o.o.: 

Przedstawiciel medyczny La Roche - Posay 

na okr�g 5/qska i woj. Swi�tokrzyskiego 

Przedstawiciel medyczny na okr�g Malopo/ski 

Kursy i szkolenia branzowe 

Negocjacje handlowe: zarzqdzanie procesem negocjacji, profil negocjatora, strategie 

negocjacyjne i techniki sprzedaiy, profesjonalna obstuga klienta. 

Zarzqdzanie zasobami ludzkimi: zarzqdzanie zespolem zadaniowym, coaching, 

motywowanie, ocenianie. 

Komunikacja interpersonalna: mowa ciala, umieji;:tnosc komunikowania sii;: w organizacji. 

Wspieranie rozwoju osobistego: asertywnosc, radzenie sobie ze stresem, planowanie 

i organizacja czasu, kreatywnosc, inteligencja emocjonalna, profesjonalne prezentacje. 

Dane kontaktowe 

Tel. +48 609 620 162 

E-mail: biuro@ajaskolska.com 

Strona: www.ajaskolska.com 

Umiej�tnosci 

Opracowywanie i zarzqdzanie strategiq firmy, 

zarzqdzanie zespolem {planowanie, moty

wowanie, przewodzenie, kontrolowanie), 

zarzqdzanie czasem, zarzqdzanie przez cele, 

tworzenie strategii marketingowych, budowa

nie PR w mediach, zarzqdzanie finansami 

firmy, negocjacje z instytucjami finansowymi, 

wprowadzanie nowych produkt6w na rynek, 

negocjacje handlowe. 

J�zyki obce 

Angie I ski 

Mowa •••••••••• 

Pismo •••••••••• 

Niemiecki 

Mowa •••••••••• 

Pismo •••••••••• 

Zainteresowania 

- Kina polskie, 

- Psychologia spoteczna, 

-Squash, 

- Taniec wsp6tczesny. 

,,Oswiadczam, ie wyrazam zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, 

zgodnie z ustawq z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)" 


