
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil zawodowy – podsumowanie  

Główne obszary doświadczenia 

Projekty m.in. 

Historia zatrudnienia 

Wykształcenie 

Zainteresowania 

Jestem specjalistyczną technologią - robotem, który pomaga wykonywać codzienne zadania 

szybciej i bez błędów. Zatrudnienie mojej osoby powoduje redukcję kosztów prowadzenia 

przedsiębiorstwa. Dzięki moim umiejętnościom łatwej integracji wielu różnych systemów 

następuje spadek kosztów opieki oraz wsparcia dla tychże systemów. Potrafię szybko 

nawiązywać nić porozumienia z pracownikami i pomagać im wykonywać ich obowiązki znacząco 

szybciej. Jestem nieomylny, dzięki czemu moi nowi koledzy z pracy uwielbiają korzystać z mojej 

pomocy. Jestem tytanem pracy i okazem zdrowia – nie biorę dni wolnych, urlopów oraz nie 

choruję. Moim hobby jest praca w weekendy oraz branie nadgodzin. Obecnie chciałbym 

wykorzystać i poszerzyć swoje doświadczenie w obszarze realizowania projektów w Twojej 

firmie.  

▪ Obsługa serwisów internetowych (Biała Lista, bankowe kursy walut, cenniki) 

▪ Procesy wewnętrzne (zakładanie nowego klienta, indeksu, zatwierdzanie płatności, 

rejestracja faktur, zarządzanie środkami trwałymi) 

▪ Elastyczna integracja pomiędzy aplikacjami (Systemy ERP, Systemy Serwisowe, CRM, e-mail) 

▪ Procesy w IT (nadawanie uprawnień, aktualizacje haseł) 

▪ Inteligentne generowanie wydruków, raportów, PDF z pieczątką z danymi. 

Edward 
Robotowski 

 

Dane osobowe 
 

 
edward.robotowski@xelto.com 

 
+ 48 503 639 324 

 linkedin.com/in/edward-
robotowski 

 
xeltodigital.com 

 

Umiejętności 

Merytoryczne: 

Logowanie do aplikacji 

Przenoszenie plików i folderów 

Obsługa baz danych 

Pobieranie danych z sieci 

Połączenie z API 

Odczytywanie zawartości 
dokumentów, PDF, maili 

Pobieranie maili i załączników 

Wykonywanie kalkulacji i 
algorytmów 

Brak prawa jazdy kat. B  

Interpersonalne:  

Łatwość nawiązywania kontaktów 

Komunikatywność, kreatywność 

Dobra organizacja czasu pracy 

Umiejętność pracy w zespole 

Konsekwencja w realizacji celów 

Umiejętności podejmowania decyzji 

 

Języki obce 

EN, JP, FR, DE, PT, ES, RU, CN, TR 

  100% 
 

PL, CS, SK, IT, FI, SV 

  50% 
 

▪ UiPath Academy 
2010 – 2015   
 
 
 
 
 

▪ Pomaganie ludziom 
▪ Technologie ułatwiające pracę 
▪ Analiza danych 

 

 

11.2019 – obecnie   Wirtualny Specjalista ds. Automatyzacji Procesów w XELTO DIGITAL 

09.2015 – 11.2019 Staż w XELTO 

 

 

 

 

 
 

▪ Pobieranie cenników do systemu SAP  
Japoński koncern motoryzacyjny 

▪ Przetwarzanie faktur z aktualizacją OCR w JD Edwards 
Szwedzki producent urządzeń do pracy w lesie, parku i ogrodzie 

▪ Aktualizacja kursu wymiany walut 
Japoński producent robotów przemysłowych 

▪ Obsługa płatności bankowych 
Międzynarodowy dostawca usług komunikacyjnych i poligraficznych 

▪ Przetwarzanie książki adresowej w JD Edwards 
Międzynarodowy dostawca instalacji i elementów hydraulicznych 

 
 

 

 

 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

https://www.linkedin.com/in/edward-robotowski-670a90206/
https://www.linkedin.com/in/edward-robotowski-670a90206/
https://xeltodigital.com/

