
Dmytro Leiko 
Tel.: 884-201-050 

E-mail: DmitryLeiko@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/dmitryleiko/ 

Data urodzenia: 17.04.1990 
Miasto: Warszawa 

Stan cywilny: kawaler 
 

Posiadam stały pobyt w Polsce (kartę rezydenta UE)  

z dostępem do rynku pracy 

 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

 
01.2014 – 06.2019 Specjalista ds. obsługi klienta biznesowego  
Szczecin                                                MAJOREL (kompleksowe usługi outsourcingowe, B2B) 

 
- Obsługa klienta biznesowego poprzez różne kanały  

                           komunikacji (mail, telefon, chat) 
 
Osiągnięcia: Regularnie otrzymuję około 95% pozytywnych 
ankiet od klientów 

 
Rozwój kariery: Konsultant - Starszy Konsultant – Specjalista 

 
*Posiadam pozytywne rekomendacje od pracodawcy 

 
 
07.2013 – 10.2013 Stażysta w dziale handlu i eksportu 
Warszawa                                              MODECOM S.A. (producent akcesoriów komputerowych)  

 
- Kontakt z serwisem i klientami (B2B) 
- Analiza rynku IT oraz konkurencji 

 
*Posiadam pozytywne rekomendacje od pracodawcy 

 
 
04.2010 – 06.2013 Właściciel sklepu 
Charków (Ukraina) http://kasha-zdorovyak.com.ua/ - 

sprzedaż produktów zdrowotnych 
 

- Tworzenie, rozwój i administracja sklepu internetowego  
- Prowadzenie marketingu internetowego  
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WYKSZTAŁCENIE 
 

 
2011-2013 Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 

Kierunek: Ekonomia 
Specjalizacja: Biznes na rynkach wschodnich  
Poziom wykształcenia: magister 

 
2007-2011 Akademia Administracji Państwowej, Charków (Ukraina) 
                                                              Kierunek: Zarządzanie społeczno-ekonomiczne 

Specjalizacja: Zarządzanie personelem i gospodarka pracy 
Poziom wykształcenia: licencjat 

 
 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW 
 
 

polski: zaawansowany (С1)  
angielski: zaawansowany (С1)  
rosyjski: ojczysty 
ukraiński: ojczysty 
 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

 
- Windows 10 / 8.1/ 7/ Vista/ XP, MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive) - stopień 

średnio zaawansowany;  
- YouTube (wiedza o zarządzaniu kanałem), Dropbox, Mind Manager, OBS (Open Broadcaster 

Software), AudaCity, Google Analytics, Yandex.Metrika, WordPress, Web Page Maker, FileZilla 
 

- 5 lat doświadczenia w licencjonowaniu produktów i programów Microsoft 
- 5 lat doświadczenia w sprzedaży bezpośredniej 
- wysoka kultura osobista 
- łatwość w nawiązywaniu relacji z klientem 
- umiejętność wystąpień publicznych 
- zdolności aktywnego słuchania i dążenie do zrozumienia problemów klientów 
- zdolności jasnego przekazania informacji i wiedzy 
- zdolności szybkiego przyswajania wiedzy 
- zdolności perswazyjne 
- doskonałe zdolności organizacyjne 
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowanie dobrych relacji w zespole wielokulturowym  
- życzliwość i pozytywne nastawienie do ludzi 
- chęć do nauki i samorozwoju 
 

ZAINTERESOWANIA 
 

Rozwój osobisty przez webinary, szkolenia i e-booki; zdrowy styl życia, podróże,  szermierka 
historyczna, rolki, rower, tenis, Airsoft, gry komputerowe 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz 
przyszłych 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).  

 


