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Pracownik wyższego szczebla kierowniczego ds. fuzji i przejęć, rozwój
biznesu i zarządzanie aktywami, finansowanie projektów dla dużych
korporacji międzynarodowych i firm konsultingowych ds. biznesowych
strategii. Inżynier z dyplomem MBA Rzym, Lazio, Włochy

Streszczenie
Umiejętności zawodowe: Rozwój biznesu i inwestycje w sektorach
infrastruktury, strategia, fuzje i przejęcia, finansowanie projektów,
startupy i działalność spółek projektowych.
Aktualne stanowisko: Szef Rozwoju Biznesu - koordynacja biznesu
związanego z budową autostrad w firmie Atlantia SpA
Poprzednie doświadczenia zawodowe: konsulting zarządzania w
spółce A.T. Kearney
Sektory: infrastruktury, transport samochodowy, lotniczy i kolejowy
Wykształcenie akademickie: Inżynier mechanik
z dyplomem MBA

Doświadczenie zawodowe
Firma Atlantia S.p.A.
Szef Rozwoju Biznesu - koordynacja biznesu autostradowego w
spółce Atlantia S.p.A.
Luty 2019 - do chwili obecnej (1 rok i 2 miesiące)

Grupa Atlantia
Prezes Zarządu / Dyrektor ds. rozwoju międzynarodowych
spółek Grupy i spółek koncesjonariuszy specjalnego
przeznaczenia
Wrzesień 2009 - do chwili obecnej (10 lat i 7 miesięcy)

Spółka Autostrade dell’Atlantico (w 100% należąca do Grupy
Atlantia)
Szef Rozwoju Biznesu
Grudzień 2016 - luty 2019 (2 lata i 3 miesiące)

Autostrade per l'Italia
9 lat i 11 miesięcy
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Odpowiedzialny za inwestycje w infrastrukturę i zarządzanie
aktywami w wybranych krajach: Manager regionalny
Czerwiec 2011 - grudzień 2016 (5 lat i 7 miesięcy)

Odpowiedzialny za inwestycje w infrastrukturę i zarządzanie
aktywami: Kierownik projektu
Luty 2007 - czerwiec 2011 (4 lata i 5 miesięcy)

Spółka A.T. Kearney
Konsultant strategii
2000 - 2007 (7 lat)
Skonsolidowane doświadczenie w zakresie doradztwa zarządzania z
klientami krajowymi i międzynarodowymi, głównie w pracach nad strategią
i analizą rynku, projektowanie planów biznesowych, fuzje i przejęcia oraz
analizy ekonomiczno-finansowe (due dilligence), usprawnianie łańcuchów
dostaw i obniżanie kosztów.
Sektory: transport samochodowy, lotniczy, kolejowy

Ministerstwo Obrony
Armia Włoska - Strategiczny Wydział IT
1999 - 2000 (1 rok)

Edukacja
Master of Business Administration w SDA Bocconi / Michigan
School of Business
· (2003 - 2004)

Stopień magistra inżyniera mechanika w Università degli Studi di
Roma 'La Sapienza'
Dyplom inżyniera (licencjat) · (1992 - 1998)
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