EUREX EXPERTISE Sp. z o.o.
Ul. Żwirki i Wigury 16 B
02-092 Warszawa
E-mail: marcin.kida@eurex-expertise.pl
Varsovie, le 24 août 2020
Chers Membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne,
Au cours de plus de 20 ans de mon parcours professionnel, j'ai eu le plaisir de suivre et de participer
activement à de nombreux projets franco-polonais et, je crois, j’ai largement contribué à leur succès.
J'ai eu la chance de participer à des projets de privatisation, toujours dans la phase initiale des
transformations en Pologne, puis lors de leur consolidation, j'ai connu le privilège d'avoir accès «de
l'intérieur» à de nombreuses entreprises grâce à la profession d'auditeur financier. En plus de
travailler en tant que conseiller, j'ai également acquis une expérience unique de l'autre côté, prenant
des décisions au seins d’une grande entreprise, orientée vers la qualité totale comme Valeo, dans
la société de production extrêmement innovante EcoWipes, ou en développant à partir d'une petite
startup et avec un groupe d'amis, du cabinet d’audit et du conseil Moore Stephens Central Audit.
La soumission de ma candidature au Conseil CCIFP par Eurex, un réseau de cabinets d'expertise
comptable d’une position établie, représentant des valeurs telles que la crédibilité, la coopération,
l'amélioration continue et la recherche de nouvelles solutions, s'inscrit dans la continuité de mon
parcours professionnel, qui se déroule au carrefour des cultures et économies françaises et
polonaises. C'est l'occasion de transformer mes expériences professionnelles et de vie en bénéfices
supplémentaires, cette fois-ci pour une communauté franco-polonaise encore plus large. Je souhaite
construire mon activité au sein du Conseil CCIFP autour des domaines et valeurs suivants:
•

accompagnement des petites et moyennes entreprises à capitaux français dans leurs premiers
pas en Pologne

•

redonner à l'Europe et à la France les premières places dans les cœurs des Polonais.

Je vous encourage à soutenir ma candidature !
Cordialement votre,
Marcin Kida,
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EUREX EXPERTISE Sp. z o.o.
Ul. Żwirki i Wigury 16 B
02-092 Warszawa
E-mail: marcin.kida@eurex-expertise.pl
Warszawa, 24 sierpnia 2020
Szanowni Członkowie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w Warszawie !
Podczas ponad 20 lat pracy zawodowej miałem przyjemność śledzić i aktywnie uczestniczyć w wielu
francusko-polskich projektach, jak sądzę wydatnie przyczyniać się do ich sukcesu. Miałem szansę
uczestniczenia w projektach prywatyzacji w początkowej fazie przemian w Polsce, a potem w czasie
ich konsolidacji, doświadczyłem przywileju dostępu „od kuchni” do wielu przedsiębiorstw dzięki
wykonywanemu zawodowi audytora finansowego. Poza pracą doradcy, zdobyłem też wyjątkowe
doświadczenia po drugiej stronie, podejmując decyzje w takich dużych i nastawionych na totalną
jakość firmach jak Valeo, w niezwykle innowacyjnej firmie produkcyjnej EcoWipes, czy też rozwijając
od małego startupu, wspólnie z grupą przyjaciół, firmę doradczą Moore Stephens Central Audit.
Zgłoszenie mojej kandydatury do Rady CCIFP przez Eurex, sieć firm księgowych o ugruntowanej
pozycji, reprezentującej takie wartości jak wiarygodność, współpraca, ciągłe doskonalenie i szukanie
nowych rozwiązań, stanowi kontynuację mojej ścieżki zawodowej, która dzieje się na styku kultur i
gospodarek Francji i Polski. To szansa na to, żeby zawodowe i życiowe doświadczenia przekuwać
na dalsze korzyści, tym razem dla jeszcze szerzej zdefiniowanej wspólnoty francusko-polskiej. Swoją
aktywność w Radzie chcę budować wokół następujących obszarów i wartości:
•

wspieranie małych i średnich firmy z kapitałem francuskim stawiających pierwsze kroki w Polsce

•

przywracanie Europy i Francji na pierwsze miejsca w sercach Polaków

Zachęcam Państwa do poparcia mojej kandydatury!
Z wyrazami szacunku,
Marcin Kida
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