
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2013-2014
Studia podyplomowe, Coaching i NLP 

Szkoła Biznesu w Nowym Sączu - National Louis University 2004- 2007
studia magisterskie, Dyplomacja i stosunki międzynarodowe 

Bahçesehir Üniversitesi, Istanbuł, Turcja, sty - lip 2005
Stypendium Socrates-Erasmus, Nauki polityczne 

Szkoła Biznesu w Nowym Sączu - National Louis University 2001-2004
studia licencjackie, Marketing i zarządzanie 

Samodzielnie prowadzę duże projekty w kilku europejskich stolicach (m,in. w Budapeszcie, Pradze, 
Bratysławie i Warszawie). Moim zadaniem jest wdrażanie kultury lean w działach finansowych. Jestem 
odpowiedzialna za szkolenia, sporządzanie analiz stanu obecnego, warsztaty dot. usprawniania 
procesów, odprawy i metryki, oraz podtrzymywanie procesów. 

Metlife | SPECJALISTA DS. LEAN
2015 - Obecnie 

W czasie urlopu macierzyńskiego, założyłam własną firmę i od tamtej pory, wspieram małe, lokalne 
firmy w zakresie kultury lean. 

Leanspiration.pl | WŁAŚCICIEL
2012 - Obecnie 

Zarządzałam kilkoma projektami usprawniającymi procesy:

• Komunikacji – plan marketingu i komunikacji, wizerunek marki, polepszenie komunikacji     
  zewnętrznej.

• Standaryzacji i usprawnienia rejestracji – mapowanie procesów, eliminacja strat, podtrzy mywanie    
  nowych procesów.

• Reorganizacji sal operacyjnych - zmniejszenie liczby przejść . 

Ośrodek Chirurgii Oka, Kraków | SPECJALISTA DS. USPRAWNIANIA BIZNESU
2009 - 2010, 2013 - Obecnie

Wraz z zespołem, wprowadzałam kulturę lean w terminalu logistycznym. Byłam odpowiedzialna za 
szkolenia, koordynowanie zespołem projektowym, coaching, oraz prowadzenie warsztatów dot. 
usprawniania procesów

Leanpassion, Pyskowice | KONSULTANT
2011 - 2012

Odpowiadałam za linię produkcyjną wytwarzającą małe urządzenia elektryczne dla firmy Onzo. 
Projekt zakończył się zmniejszeniem czasu produkcji na linii o 24%. Ponadto, szkoliłam pracowników z 
zakresu narzędzi i metod lean. 

Jabil Circuit Poland, Kwidzyń | LEAN COACH
2010 - 2011

Projekt usprawnienia funkcjonowania magazynu obejmował: diagnostykę stanu obecnego, określenie 
bazy pod przyszłą ekspansję biznesu poprzez mapowanie istniejących procesów, reorganizację i 
połączenie strefy zaopatrzenia wedługkolejności prac i przepływu procesów. Projekt zakończył się 
zmniejszeniem liczby procesów przy odbiorze towarów oraz powierzchni przemieszczania się o 66%. 

Unipart Defence Logistics, Oxford | CONTINIUOUS IMPROVEMENT 
                  CONSULTANTCzer - Wrz 2009

Projekt usprawnienia funkcjonowania magazynu zakończył się zmniejszeniem powierzchni 
przemieszczania się w trakcie załadunku o 40%. Projekt obejmował mapowanie procesów, 
wyznaczanie czasu cyklu oraz usunięcie strat, zaprojektowanie nowego układu w magazynie w 
oparciu o dobra o dużym i małym popycie. 

London Taxi International, Honeybourne, UK | LEAN  CONSULTANT
Sty - Cze 2009 

Stworzenie i wprowadzenie polityki bezpiecznego magazynu dla wszystkich komponentów. Pozwoliło 
to zredukować wartość stanu magazynowego o 300 tys. funtów i poprawić dostępność części o 20%. 
W rezultacie tych działań przyznano Green Belt Certificate. W czasie projektu przygotowałam i 
przeprowadziłam szkolenie z efektywnego planowania dla ponad 30 uczestników, w 3 sesjach. 

Kautex Unipart , Coventry | 6 SIGMA CONSULTANT
Czer - Gru 2008 

Opracowałam proces zarządzania dla ponad 100 managerów z działów logistyki na całym świecie 
(m.in. w Australii, Chinach, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii) . Pomogłam usprawnić 
komunikację między nimi poprzez zastosowanie standardowego podejścia do pracy (mapowanie 
procesów, czas taktu, nowy układ, sekwencja wykonywania prac, ulepszanie i podtrzymywanie). 

Unipart Logistics, Oxford | PROGRAM MANAGER ASSISTANT
 Wrz  2007 - Czer 2008 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

WYKSZTAŁCENIE 

Otwartość na nowe wyzwania i orientacja na osiąganie coraz to lepszych wyników,
Doskonała intuicja biznesowa,
Bardzo dobre umiejętności rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia,
Umiejętność samodzielnego organizowania sobie pracy bez konieczności nadzoru ,
Doskonałe umiejętności zarządzania projektami i upraszczania procesów,
Doświadczenie w wspieraniu integracji lean w kraju i za granicą,
Pozytywne nastawienie i energiczność, które pomagają w egzekwowaniu wyznaczonych celów. 
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KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI 

JOANNA 
ZAGÓRSKA 

LEAN KONSULTANT

+48 601367437
jzagorska@leanspiration.pl

linkedin.com/in/j0annazagor5ka

Mark in Action Award (3 marca 2009) –prestiżowa 
nagroda przyznawana pracownikom Unipart za 
pokonanie “dodatkowej mili”. Dzięki potraktowaniu 
tego przedsięwzięcia jako riorytetu, udało mi się 
zaoszczędzić ponad 20 tys. funtów w jeden wieczór

PROFIL

Moją misją jest zmienianie firm w miejsca przyjazne 
i wydajne. Z powodzeniem wdrażam w firmach 
kulturę lean, eliminując straty i stale usprawniając 
ich wyniki. Zmieniam ludzi, nie tylko procesy.

• Wszystkie akredytowane szkolenia dot. 

  lean z Unipart

• Asertywność

• Coaching i mentoring

• Efektywne planowanie

• Finanse przedsiębiorstwa

• Miller Heiman - Strategic Selling

• UPDS Unipart - Project Delivery 

SZKOLENIA 

NAGRODY 

ICI - International Association of

Coaching Institutes (ICI)

Practitioner in the Art of NLP

Six Sigma Green Belt 

CERTYFIKATY 

Polski

Angielski

Niemiecki 

Francuski

Portugalski

JĘZYKI 

Motocykle, żeglarstwo, snowboard, podróże, rozwój 
osobisty, coaching, psychologia, zarządzanie 
zmianami, zarządzanie czasem, komunikacja, język 
niewerbalny 

ZAINTERESOWANIA 

www.linkedin.com/in/j0annazagor5ka

