RAFAŁ SZCZEPANIK

BIZNES I ZARZĄDZANIE
▪ Rafał Szczepanik od 12 lat prowadzi warsztaty menedżerskie, gry symulacyjne i
projekty team building.
▪ Przez 6 lat był wiceprezesem portalu Pracuj.pl, jest jego współzałożycielem. Razem ze
swoimi wspólnikami współtworzył firmę, która dziś jest największym polskim
portalem rekrutacyjnym.
▪ Kierował trzema międzynarodowymi projektami zorientowanymi na rozwój narzędzi
wspomagających zarządzanie ludźmi.
▪ Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach
PROWADZENIE SZKOLEŃ
▪ Jeden z czterech najlepszych polskich trenerów w dziedzinie gier symulacyjnych i
strategicznych (w rankingu miesięcznika Profit i firmy audytorskiej KPMG)
▪ Od 10 lat prowadzi szkolenia integracyjne oraz związane z pracą w zespole,
komunikacją i zarządzaniem zespołem
▪ Przez 10 miesięcy prowadził szkolenia outdoor w Danii (jako trener Copenhagen
Business School),
▪ W Gwatemali prowadził dwumiesięczny program międzykulturowy dla
Gwatemalczyków wyjeżdżających na misje eksportowe do Unii Europejskiej i
USA)
▪ Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
organizowanych przez Training Partners i Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową
▪ Posiada certyfikat Career Manager Trainer
OUTDOOR, INCENTIVE

▪ Założyciel i były prezes Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Outdoor
▪ Certyfikowany trener outdoor w zakresie: gry plenerowe, wspinaczka skałkowa i
techniki linowe, paintball i strzelectwo, narty i snowboard, survival, egzotyczne
wyjazdy motywacyjne
▪ Instruktor wspinaczki
▪ Zdobył na nartach oba bieguny ziemi
▪ Zbudował kilkadziesiąt kolejek amerykańskich, mostów linowych i innych instalacji
wspinaczkowych; „przeszło” przez nie ok. 9000 osób
▪ Współtwórca polskiego Kodeksu Outdooru
▪ Prowadził zajęcia integracyjne na nartach, nocne podchody, poszukiwanie skarbów w
jaskiniach, wyścigi na tratwach budowanych przez uczestników…
▪ W Gwatemali prowadził zajęcia w lesie zwrotnikowym, Tikal (piramidy Majów), na
indiańskim targowisku i kraterze aktywnego wulkanu
▪ Alpinista, w 2009r. zdobył Cho Oyu (Himalaje, 8201m.n.p.m.) a wcześniej najwyższe
szczyty w Alpach i Andach.
PUBLIKACJE
▪ Autor książek „Budowanie zespołu” – pierwszej polskiej książki na temat szkoleń team
building i outdoor, oraz powieści menedżerskiej „17 śmiertelnych błędów szefa”.
▪ Autor ponad 100 artykułów o tematyce menedżerskiej, opublikowanych na łamach
Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Manager Magazin, Pulsu Biznesu, Personelu.

