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List rekomendujący 
 

 
 
Rekomenduję Arkadiusza Brzezińskiego na pozycję menadżera budowy i kierownika robót montażu 
membran dachowych i fasad PTFE, PVC i ETFE. Współpracowałem z Arkadiuszem na wielu projektach 
włączając: 

 Stadion Miejski, Gdynia, Polska w 2010 roku (Generalny zlecający Taiyo Europe GmbH, 
materiał: PTFE membrana dachowa, 8.500 m2) 

 Stadion Ilie Oana, Ploesti, Rumunia w 2011 roku (Generalny zlecający Taiyo Europe GmbH, 
materiał: PTFE  membrana fasadowa, PTFE membrana dachowa, 15 470 m2) 

 Main-Thaus-Zentrum, Sulzbach, Niemcy w 2011 (Generalny zlecający Taiyo Europe GmbH, 
materiał: PTFE membrana „parasolki”) 

 Opera Leśna, Sopot, Polska w 2012 (Generalny zlecający Taiyo Europe GmbH, stalowe kable 
nośne, materiał: PTFE membrana dachowa, PVC membrana dachowa, 5.250 m²) 

 Aquapark, Ruda Śląska, Polska w 2012 (Generalny zlecający Taiyo Europe GmbH, materiał 
ETFE poduszki pompowane powietrzem) 

 
Umiejętności i zdolności menadżerskie Arkadiusza, czynią go niezastąpioną osobą do zarządzania i 
prowadzenia pracami instalacyjnymi zadaszeń membranowych  
 
Arkadiusz sam może stworzyć i zaplanować technologię montażu membran. Potrafi wykorzystać 
swoją wiedzę o technologii montażu z zachowaniem najwyższych standardów obowiązujących w 
przemyśle membranowym. Arkadiusz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do rozwiązywania 
problemów, które mogą pojawić się w czasie instalacji. 
 
Poza swoimi kwalifikacjami zawodowymi Arkadiusz ma cechy osobiste, które sprawiają, że doskonale 
nadaje się na stanowisko kierownika prac montażowych. W naturalny sposób wpadł w rolę "osoby 
wyznaczonej", do której wielu z nas przychodzi z pytaniami. W razie problemów nie boi się podjąć 
ryzyka i często sugeruje nowe pomysły na instalacje membran. Dba, o jakość wykonywanej pracy, 
rozwój osobisty, a także inspiruje członków swojego zespołu, by dążyli do tego samego. Arkadiusz jest 
osobą, która ma umiejętność planowania „w przód” kolejnych etapów realizacji. 
 
 
Arkadiusz ma moją najwyższą rekomendację na stanowisko kierownika robót montażowych zadaszeń i 
fasad membranowych. W razie pytań zapraszam do kontaktu. 
 


