CURRICULUM VITAE
Imię i nazwisko:

Anna Rybicka

Profil zawodowy:
Kierownik zarządzający zespołem 6-osobowym. Praca w zespole umożliwiła rozwój
umiejętności interpersonalnych. Odpowiedzialnie i rzetelnie podchodzę do codziennych
obowiązków, a także samodzielnych zadań wyznaczonych przez pracodawcę. Cechuje się
wysoką kulturą osobistą.
Wykształcenie:
obecnie

Studia zaoczne na kierunku Psychologia na APS

2009 – 2012 r.

Studia zaoczne na kierunku Zarządzanie na
Uniwersytecie Warszawskim

2006 -2009 r.

LVIII LO im. K. K. Baczyńskiego

Doświadczenie zawodowe:
Obecnie

Millward Brown – obsługa laboratorium badawczego,
kontakt z klientami;

2013 – 2014 r.

MEDI SYSTEM – koordynator prac rejestracji w
przychodni , obsługa programu EXACT do wystawiania
faktur, rozliczanie świadczeń z NFZ;

2011 – 2013 r.

IDEA BANK SA – supervisor 14 osobowej grupy
konsultantów;

2009 – 2011 r.

NZOZ MAGODENT – koordynator prac rejestracji w
przychodni, organizowanie pracy pracowników,
sporządzanie harmonogramu lekarzy.

Znajomość języków obcych:
Język niemiecki

Poziom średnio zaawansowany

Język angielski

Poziom średnio zaawansowany

Dodatkowe informacje:
Obsługa komputera – znajomość środowiska systemu Windows oraz pakietu MS Office,
odpowiedzialna, punktualna, rzetelna, wysoka kultura osobista, otwarta na nowe zadania
oraz nowych ludzi.

Zainteresowania:
Wędrówki górskie, żeglarstwo, psychologia kliniczna.
Oświadczenia:
Oświadczam, że:
1. w okresie ostatnich trzech lat, nie byłam członkiem organów zarządzających lub
nadzorczych, jak również nie byłam wspólnikiem spółek prawa handlowego,
2. w okresie ostatnich pięciu lat nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa oszustwa,
3. nie ciąży na mnie sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
4. nie prowadzę działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Mennicy Skarbowej SA, oraz nie jestem wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej
lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
5. nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV
dla potrzeb niezbędnych w procesie powołania do rady nadzorczej Mennicy Skarbowej
SA, zgodnie z ustawą dnia 29.08.2007 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133
poz. 883).

