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Marcin Opas
Jestem doświadczonym konsultantem i trenerem biznesu, głównie w obszarze zarządzania. Do stycznia
2018  r.  byłem  Prezesem  Zarządu  spółki  Danish  Technological  Institute  Polska,  będącej  członkiem
międzynarodowej  grupy  Danish  Technological  Institute  –  renomowanego  instytutu  badawczo-
rozwojowego zajmującego się dostarczaniem wiedzy eksperckiej i innowacji produktowo-usługowych
organizacjom  na  całym  świecie.   Z  powodzeniem  łączyłem  obowiązki  zarządcze  z  bezpośrednią
współpracą z klientami poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów, których uczestnikami było już kilka
tysięcy  osób  w  Polsce  i  zagranicą  (Ukraina,  Chorwacja,  Bośnia  i  Hercegowina,  Macedonia,  Serbia,
Albania,  Estonia).  Moją  specjalnością  są  szkolenia  z  zarządzania,  w  szczególności  zarządzania
projektami, zasobami ludzkimi oraz budżetowania i podstaw finansów. Od ponad 20 lat pasjonuję się
obszarem rozwoju organizacji oraz zasobów ludzkich i może się poszczycić ponad setką z powodzeniem
zrealizowanych projektów, których budżety niejednokrotnie przekraczały dziesiątki milionów złotych.
Moje umiejętności i  osiągnięcia docenione zostały przez tak znaczące instytucje jak Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską  Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz
których  pracowałem  na  Bałkanach,  Ukrainie  i  w  Stanach  Zjednoczonych.   Pomimo  swej  niezwykle
intensywnej  aktywności  zawodowej,  nie  zapominam  o  stałym  doskonaleniu  swoich  umiejętności  i
podnoszeniu wiedzy.  Jestem doktorantem Akademii  Leona Koźmińskiego, certyfikowanym trenerem
IPMA  Polska,  certyfikowanym  dyrektorem  projektów  IPMA  na  poziomie  A,  asesorem  IPMA  Polish
Excellence  Award,  a  także  abiturientem Szkoły  Trenerów Wszechnicy  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.
Biegle  władam  językiem  angielskim  i  dobrze  komunikuję  się  po  rosyjsku.  Prywatnie  pasjonuję  się
tańcem polskim w formie towarzyskiej, wiele godzin poświęcając na doskonalenie swoich umiejętności,
czego owocem są zdobyte przeze mnie liczne nagrody i tytuły mistrza oraz wicemistrza Polski.
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