Bartosz Ciepluch (ur. 1982), Dyrektor Europejskiego
Centrum Oprogramowania i Inżynierii Nokia we
Wrocławiu oraz członek zarządu polskiego oddziału
Nokia (dawniej Nokia Solutions and Networks).
Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej oraz wiodącej
andaluzyjskiej uczelni Universidad de Sevilla, gdzie
uzyskał
tytuł
magistra
inżyniera
elektroniki
i telekomunikacji. Jest też absolwentem wrocławskiej
Akademii Ekonomicznej.
Jako pierwszy Polak oraz najmłodsza osoba w historii
firmy
zarządza
wrocławskim
Centrum
Technologicznym NSN. Jest również szefem
największego
zespołu
Weryfikacji
technologii
mobilnych MBB WCDMA. Odpowiada więc nie tylko
za zarządzanie placówką, ale również za testowanie i
weryfikację oprogramowania pozwalającego zwykłym
użytkownikom korzystać z telefonów komórkowych
oraz
przesyłać
przez
nie
wszelkie
dane.
Oprogramowanie wytwarzane w Nokia Networks,
znajdującej się wśród trzech największych dostawców
technologii komórkowych na świecie, oraz weryfikowane we wrocławskim oddziale,
wykorzystywane jest przez większość znaczących operatorów na całym świecie.
To dzięki pracy Bartka i w jego zespołu powstają rozwiązania wykorzystywane przez miliony
ludzi na całym świecie, np. 4G/LTE.
Bartosz Ciepluch swoją karierę rozpoczął w 2006 roku, kiedy jeszcze jako student podjął
pracę w firmie Siemens. Pierwsze stanowisko, jakie zajmował, to software developer.
Już wtedy znacznie wyróżniał się poziomem kompetencji interpersonalnych i wkrótce zaczął
zarządzać zespołami. Początkowo były to małe zespoły znajdujące się w Polsce.
Dzięki swoim umiejętnościom zarówno technicznym, jak i wysokim poziomem kompetencji
kierowniczych, każdy zespół, jakim zarządzał, osiągał wysokie rezultaty i stawał się liderem
w testowaniu lub weryfikacji oprogramowania w całej firmie. To przyczyniło się do tego,
że po niespełna czterech latach powierzono mu koordynację 600-osobowego zespołu, w
skład którego wchodzili pracownicy z Chin, Polski, Finlandii oraz Filipin. W 2012 roku objął
stanowisko szefa oddziałów WCDMA I&V w Polsce, Chinach i na Filipinach.
Obecnie zarządza również Centrum Technologicznym NSN we Wrocławiu, które zatrudnia
ponad 2500 pracowników i nadal rośnie. Wrocławskie Centrum jest największą placówką
R&D w Polsce w sektorze ICT.
Bartosz Ciepluch to świetny przykład człowieka, który konsekwentnie dąży do celu.
Rozumie doskonale, że dobry szef musi znać swoją firmę od podszewki, a w pracy
priorytetem są jasno sprecyzowane zadania oraz przejrzysta komunikacja. Jedną z
najważniejszych wartości w jego pracy jest świetna znajomość specyfiki stanowisk
operacyjnych w takiej organizacji, dzięki czemu wie, co jest ważne dla pracowników.
Wśród swoich podwładnych ma opinię sprawiedliwego oraz stanowczego szefa, takiego,
który zawsze osiąga swoje cele. Bartosz Ciepluch jest skutecznym liderem, który
konsekwentnie dąży do realizacji swojej wizji – uczynienia z wrocławskiego Centrum
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Technologicznego jednego z największych i najlepiej globalnie działających oddziałów
Nokia. Od początku 2013 roku wprowadził wiele innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań,
które zostaną przeniesione do innych placówek firmy. To, co jest jego niewątpliwym
sukcesem, to promocja polskiej myśli technologicznej na całym świecie. Swoją wizją zaraża
też pracowników, dzięki czemu mają oni jeden z najwyższych wskaźników zgłaszania
patentów związanych z rozwojem telekomunikacji na całym świecie.
Bartosz Ciepluch wie, że nie osiągnie swojego celu bez zaangażowania wszystkich
pracowników Nokia. Dlatego nie zamyka się w osobnym biurze, ale na co dzień pracuje na
tzw. open space, by stale przebywać wśród swoich współpracowników. W każdej chwili
można do niego podejść i porozmawiać. Również ten fakt jest czymś, co nie jest spotykane
wśród menadżerów tak wysokiego szczebla.
Od najmłodszych lat interesował się szeroko pojętą informatyką i telekomunikacją.
Już w szkole podstawowej tworzył swoje pierwsze programy komputerowe. Prywatnie
miłośnik muzyki (głównie rockowej), podróży oraz nowych technologii. Jedyne o czym
marzy, to mieć więcej czasu dla rodziny. Z żoną Joanną i córką Łucją mieszka we
Wrocławiu.
Nokia
Nokia to największy na świecie specjalista w dziedzinie transmisji szerokopasmowej w
sieciach komórkowych. Firma działa w czołówce każdej generacji technologii mobilnych, od
pierwszego połączenia w sieci GSM, po pierwsze połączenie w sieci LTE. Eksperci na całym
świecie tworzą nowe rozwiązania, których poszukują operatorzy dla swoich sieci.
Nokia inwestuje w innowacyjne technologie mobilne, które łączą miliardy urządzeń na całym
świecie. Firma dostarcza najbardziej wydajne sieci komórkowe na świecie, wiedzę
umożliwiającą maksymalne zwiększenie ich wartości oraz usługi, dzięki którym wszystkie te
elementy perfekcyjnie ze sobą współpracują.
Więcej informacji: www.nokiawroclaw.pl / / www.nsn.com / / http://company.nokia.com
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