
J Ę Z Y K I

Język angielski
poziom B1 (w skali CEFR)
<w tym medyczny>

Język migowy - 
poziom elementarny

Artur Gładosz, MBA
Budowanie zespołów / Wdrażanie

Oferuję m.in. doskonałe umiejętności komunikacyjne,
analityczne, niekonwencjonalne rozwiązywanie wyzwań, 
 biegłą obsługę komputera, elastyczność, umiejętność pracy 
w grupie, pomysłowość. 

Potrafię dostrzec zdolności, zalety i talenty w ludziach 
oraz zastosować je pracy.

U M I E J Ę T N O Ś C I

Zarządzanie
administracyjne

Finanse i Księgowość

Marketing 

Budowanie relacji/zespołów

Przedsiębiorczość

Mielec, 39-300, ul. Leśna 3/1

arturgladosz.pl

kontakt@arturgladosz.pl

@artur-gladosz

+ 48 667 224 896

Umiejętności techniczne 

Negocjacje

Umiejętności informatyczne
ogólne - office, google
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@arturgladoszpl

Wykształcenie

MBA w Ochronie Zdrowia 
(Master of Business Administration)

2020 - 2022 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

Fizjoterapia - studia magisterskie

2012 - 2014 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Technik Elektronik 
(Specjalizacja: programowanie mikroprocesorów)

2003 - 2006 Zespoł Szkół Elektronicznych ul. Wojciechowska Lublin

Zainteresowania

Psychologia - interesuję się różnymi nurtami psychoterapii, kognitywistyką

Fizyka - fizyka kwantowa, ogólna i szczególna teoria względności 

Informatyka - szerokopojęta informatyka (np. sztuczna inteligencja itp.)

Sport - wszechstronnie staram się uprawiać wiele dyscyplin (m.in. tenis,
piłka nożna, narciarstwo)

Ekonomia/Finanse/Biznes - rynki akcji, kryptowaluty, nieruchomości, czy
start-up'y



ARTUR GŁADOSZ, MBA            

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) str 2

Doświadczenie

Budowanie i koordynowanie zespołami (położnych, fizjoterapeutów i multidyscyplinarnymi) 
Facylitacja spotkań Grup Wsparcia w stylu - Mastermind
Organizowanie i prowadzenie spotkań Networkingowych (online oraz stacjonarnie)
Otwarcie i koordynacja Punktu Opieki Dziennej (opieka nad dziećmi do lat 3)
Działania marketingowe promujące organizacje oraz promowanie produktów i usług
Pozyskiwanie funduszy na projekty
Kontraktowanie świadczeń NFZ (przygotowywanie dokumentacji)

Praca w IT (wdrażanie programów specjalistycznych, administrowanie systemami informatycznymi)
Helpdesk dla specjalistów medycznych - np. wdrażanie do nowych programów do prowadzenia
dokumentacji medycznych
Tworzenie stron www WordPress - poziom średniozaawansowany
Wdrażanie programów medycznych mMedica, Gabos-Mediqus, EDM MyDr

Rozliczanie świadczeń NFZ (wysyłka raportów i sprawozdań oraz administracja w portalu
świadczeniodawcy czy System Zarządzania Obiegiem Informacji SZOI)
Prowadzenie księgowości, rozliczanie projektów i wszelkich formalności

Współpraca z innymi organizacjami np.

Sklep Rowerowo-Narciarski Cyclo Centrum s.c. w Mielcu 
Kompleksowa obsługa sprzedaży internetowej
Integracja sprzedaży Shoper <-> Allegro <-> sklepy stacjonarne
Obsługa platform sprzedażowych (Shoper, SkyShop, IAI, Baselinker, Wordpress)
Obsługa mediów społecznościowych (Facebook - Fanpage i grupy, Instagram)

Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie
Audyt Menedżerski wg autorskiego programu
Zarządzanie personelem oraz planowanie grafików
Kontakty z urzędami w celu organizacji badań przesiewowych 
Negocjowanie cen i warunków z firmami transportowymi
Współpraca z NFZ; obsługa portalu: SIMP - System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki 
Organizowanie wydarzeń zdrowotnych (np. Dzień Zdrowia dla mieszkańców Rzeszowa)

Własna działalność gospodarcza

FIZJO-ART Artur Gładosz - JDG / Fundacja Medi3 
marzec 2011 - obecnie  

pełna obsługa klienta
obsługa programu Subiekt GT oraz Comarch Optima
obsługa portali społecznościowych, praca nad strategią biznesową sklepu

Sprzedawca - Serwisant

Irmak Sport s.c. Sklep Sportowy w Lublinie
listopad 2010 - luty 2015


