
SPECJALIZACJA 
Trener, Coach, HR Biznes Partner. Od 2000 roku trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, sprzedażowych, 
motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmuje się rozwojem kadry kierowniczej, 
programami sprzedażowymi, rekrutacyjnymi i outplacementowymi. Tworzy i realizuje badania typu Assessment 
Center, Development Center oraz oceny 360 stopni.

CERTYFIKATY 
Certyfikowany coach ICC – International Coaching 
Community – Joseph O’Connor 
Praktyk i Master NLP – certyfikowany przez Christinę 
Hall – The Society of Neuro-Linguistic Programming 
Certyfikat i akredytacja Insights Discovery 
Dyplom Treningu Inteligencji Emocjonalnej – ICAN 
Institute 
Certyfikat Hogan Assessment Systems – testowanie 
potencjału osobowości na polu prywatnym 
i zawodowym 
Certyfikat HRD BP – Human Resources Development 
Business Partnering – tworzenie kompleksowych 
programów rozwojowych dla partnerów biznesowych 

WYBRANI KLIENCI 
PKO PB, PZU, WARTA, Hestia, SONY, Euro-net, JTI Polska, Real, Leroy Merlin, Praktiker, Frito Lay 
(PepsiCo), DHL, Fabryka Mebli FORTE, Polkomtel, Mars Polska, T-Mobile, Orange, VOLVO, Neuca, 
Jeronimo Martins, BGŻ BNP Paribas, PORTA, Iglotex, Citi Handlowy, ArcelorMittal, FM Logistic, Orlen 

DOŚWIADCZENIE 
Swoje doświadczenia i umiejętności przekazuje poprzez szkolenia, coachingi, wdrożenia, certyfikacje, superwizje 
i rozwój kadry trenerów wewnętrznych w firmach. Posiada bogate, praktyczne doświadczenie w sprzedaży, 
negocjacjach biznesowych, rekrutacji, zarządzaniu zespołami handlowymi, rozwijaniu kadry menedżerskiej 
oraz zarządzaniu projektami szkoleniowymi (10 lat stanowiska menedżerskie, 5 lat Szef Projektu Szkoleniowego, 
3 lata HR Biznes Partner). W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów wykorzystuje autorskie, fabularne gry 
szkoleniowe; innowacyjne, komputerowe symulacje biznesowe oraz aplikacje wirtualnej rzeczywistości, których 
jest pomysłodawcą i współproducentem.  

www.vrtraining.eu                                        +48 508 347 488           
szkolenia@vrtraining.eu                               +48 505 184 075           

ROMAN 

IWASIECZKO
KLUCZOWE LICZBY 
ponad 7000 zrealizowanych godzin szkoleniowych – negocjacje, sprzedaż, zarządzanie, motywacja 
ponad 500 godzin szkoleń typu „Train the Trainers” 
ponad 100 godzin jako mówca inspiracyjny – konferencje, targi, eventy biznesowe i kulturalne 
ponad 600 godzin Assessment & Development Center 
ponad 500 godzin diagnozy kompetencji – sprzedażowych, negocjacyjnych, menedżerskich 
ponad 1000 godzin prowadzonych rekrutacji 
ponad 5000 godzin pracy coachingowej – live coaching, business coaching, coaching & training 
on the job, executive coaching, outplacement & career coaching 


