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Bio:
Ruda to ja! Kolor włosów odpowiada naturze😊.
W IT od zawsze.
30 lat w Comp, a od roku w Enigma SOI.
Kobieta spełniona.

START W IT
Branża IT mnie wybrała. Moja znajoma pracowała
w Comp (wtedy, zatrudniającym 14 osób) i szukała osoby do pracy w sekretariacie.
Ja będąc studentką SGH miałam trochę czasu by
to robić i pomóc. W 1992 roku biuro Comp
mieściło się na warszawskim starym Ursusie.
Tworzyliśmy naprawdę zgrany zespół,
a stwierdzenie że byliśmy wtedy jak rodzina
w żaden sposób nie byłoby na wyrost.

Dołączyłam do tego męskiego świata i w każdym
momencie mogłam liczyć na wsparcie i pomoc
kolegów. Zespół Comp, w latach 90-tych, z uwagi
na duże zapotrzebowanie na usługi IT, bardzo dynamicznie się rozrastał. Składał się w większości z młodych
ludzi, którzy tworzyli naprawdę zgraną i zżytą paczkę
nie tylko współpracowników, ale często też przyjaciół.

JAK WYGLĄDA TWOJA PRACA W ENIGMIE?
Początkowo moja praca w sekretariacie obejmowała prace biurowe, sprawy kadrowe, wystawianie faktur itp. Po kilku miesiącach zaczęłam
zajmować się również organizacją szkoleń
z obsługi oprogramowania Solaris firmy SUN
MCS dla uczelni i instytutów Polskiej Akademii
Nauk. Realizowałam je przy współpracy Wydziału
Elektronicznego Politechniki Warszawskiej.
I w ten sposób stałam się częścią działu handlowego. Z uwagi na moje doświadczenia i znajomość specyfiki szkół wyższych byłam odpowiedzialna za współpracę z sektorem edukacji na
rynku polskim. W tamtym okresie branża IT była
raczej męskim zajęciem. Kobiety wspierały te
działania głownie jako backoffice.

Rok temu w wyniku połączenia Pionu Rozwoju Systemów Comp, w którym byłam zatrudniona, dołączyłam
do zespołu Enigma SOI będącej częścią Grupy Kapitałowej Comp. Tak naprawdę niewiele to zmieniło,
nadal pracuję na rynku edukacyjnym i w zasadzie
z tymi samymi osobami.
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NAJWIĘKSZĄ ZAWODOWĄ SATYSFAKCJĘ
SPRAWIA ...
zadowolenie z ukończonych z sukcesem wdrożeń,
podziękowania od Klientów na koniec realizacji
projektów i przede wszystkim wieloletnia współpraca
z Klientami.
Ale chyba jednak jeszcze większą satysfakcję mam
z tego, że na przestrzeni tych lat zdobyłam w pracy
przyjaciół na których zawsze mogę polegać.

GDYBYM WIEDZIAŁA TO WCZEŚNIEJ...
nie zmieniłabym nic. Ufam swojej intuicji.

ATUTY KOBIET W IT
Nie rozróżniałabym atutów kobiet, atutów
mężczyzn. Wg mnie takie podziały obowiązywały
30 lat temu. Teraz płeć nie ma tu znaczenia.

NAJWIĘKSZE ZAWODOWE WYZWANIE ...

PO PRACY ...

wiele ich było i każde ‘ogarnęłam’ przy współpracy
dobrych ludzi. Z opresji i problemów zawsze
wychodziliśmy obronną ręką, a co najistotniejsze
na koniec Klient zawsze był zadowolony i faktura
opłacona😊.

od niedawna jestem posiadaczką owczarka
niemieckiego. Jest to bardzo żywiołowy psiak, który
skradł serca całej naszej rodziny. Jego ułożenie
i poskromienie zajmuje naprawdę sporo czasu …

JESTEM DUMNA Z ...
z tego że udało mi się połączyć życie zawodowe z
rodzinnym i żadne z nich nie ucierpiało, a ja czuję
się spełniona.

Jestem w takim momencie życia kiedy w końcu mam
więcej czasu dla siebie. Dzieci są starsze, nie
wymagają już takiej opieki.
Zaczęłam ćwiczyć jogę, która jest dla mnie idealną
odskocznią od bieżących spraw, czasem tylko dla
mnie. Jestem spełnioną kobietą.

