Cushman & Wakefield: Mariola Bitner obejmuje stanowisko Associate w
dziale Project & Development Services
Warszawa, 8 lutego 2019 r. – Mariola Bitner, doświadczona i certyfikowana project manager, dołącza
do działu Project & Development Services w polskim oddziale międzynarodowej firmy doradczej
Cushman & Wakefield, obejmując stanowisko Associate. Mariola będzie wspierała kierownictwo działu
w zakresie zarządzania operacyjnego i finansowego, obsługi kluczowych klientów wewnętrznych i
zewnętrznych oraz współpracy z pozostałymi działami firmy zarówno w Polsce, jak i poza granicami
kraju.
Mariola dołącza do Cushman & Wakefield z firmy AECOM, w której w ostatnich latach była odpowiedzialna za
szereg zleceń i projektów międzynarodowych. Kierowała między innymi realizacją projektów w zakresie
wystroju wnętrz i workplace strategy dla takich firm jak Huawei, Shell, Orange i HP.
Na stanowisku Client Account Manager, Mariola odpowiadała za region Europy. Odgrywała kluczową rolę w
zarządzaniu portfelem nieruchomości biurowych klientów, współpracując na bieżąco z kierownictwem firmy
oraz zapewniając stały kontakt pomiędzy wszystkimi interesariuszami w wielu krajach Europy oraz liniami
biznesowymi. Mariola ma bogate doświadczenie w zakresie budowania zespołów projektowych i
długofalowych relacji z klientami.
- Mariola dołącza do naszego zespołu w ramach realizowanego przez nas długofalowego planu biznesowego
pozyskiwania najbardziej utalentowanych specjalistów w każdej dziedzinie. W ostatnich 24 miesiącach
osiągnęliśmy imponujące sukcesy, zwiększając dwukrotnie liczbę pracowników. Mariola wnosi bogate
międzynarodowe doświadczenie i zapewni ogromne wsparcie w strategicznym rozwoju firmy i realizacji
projektów na rzecz klientów - mówi Andrew Frizell, dyrektor działu Project & Development Services w
Polsce, Cushman & Wakefield.
O Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych.
Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych
firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017
roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami,
obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji
na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE
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