Tadeusz Sudoł
Ekspert w zakresie oceny funkcjonowania organizacji i pro-efektywnościowej restrukturyzacji.
Specjalizuje się w budowie i wdrażaniu strategii firmy, rozwoju i wdrażaniu standardów zarządzania
efektywnością oraz zarządzania personelem. Partner Zarządzający
Octagon Consulting. Design Manager Ergo Design Sp. z o.o. Zapewnia rozwój współpracy klientów z
profesjonalną firmą projektowo-doradczą w zakresie zarządzania wzornictwem: zarządzanie
projektami definiowania strategii wzorniczej, audyty wzornicze, innowacje i rozwój organizacyjny.
Wykształcenie:
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wrocław
Studia MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu -Notthingham Trent University, Poznań
Licencjat w Chartered Institute of Personnel and Development (Instytut Kadr i Rozwoju), Londyn
Studia podyplomowe Design Management w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa, Poznań
Doświadczenie zawodowe:
Po ukończeniu studiów pracował praz kilka lat w branży energetycznej–zgodnie z ukończonym na
Politechnice Wrocławskiej kierunkiem studiów.
Od 1990 do 1994 w firmie POLOVAT Sp. z o.o., należącej do włoskiej grupy przemysłowej Industrie
Maurizio Peruzzo.
W pierwszym okresie pracy był odpowiedzialny za uruchomienie produkcji na potrzeby 2 rodzajów
działalności firmy: produkcji wykładzin fono- i termoizolacyjnych
dla zakładów Fiata oraz FSO, jak również włóknin do produkcji mebli tapicerowanych i odzieży. Od
1991 r. zajmował stanowisko dyrektora sprzedaży.
Kolejne doświadczenie to 2-letnia praca w roli konsultanta w szwedzkiej firmie Mercuri
International, zorientowanej na wsparcie i rozwój zespołów sprzedaży.
W latach 1996-1999 zajmował stanowisko dyrektora personalnego firmy Centra S.A.
W latach 1999–2004 pracował w Kompanii Piwowarskiej S.A., będącej częścią korporacji SAB
Miller. Do 2001 roku jako dyrektor personalny, a od 2002 roku Członek Zarządu.
Był Członkiem Forum Sterującego w projekcie „Standardy Światowej Klasy w Produkcji” oraz Forum
Dyrektorów Personalnych SAB-Miller w Europie Środkowo-Wschodniej.
W 2004 roku założył firmę OCTAGON, którą prowadzi do dzisiaj.
Działalność dydaktyczna i non-profit:
Przez 2 kadencje był Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami-oddział w Poznaniu,
poświęcając swój czas i energię na działalność non-profit ukierunkowaną na szerzenie dobrych
praktyk i standardów zarządzania personelem. Był inicjatorem corocznych konferencji „Kadry dla
Biznesu”, realizowanych przez kolejnych 10 lat. Od 2005 roku jest wykładowcą na studiach Executive
MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu
przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

