
  
  

  

  

PPEERRSSOONNAALL  DDEETTAAIILLSS::  

CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  

  

  

  

NNaammee::                                                       CChhaazziimmaa  GGllaaddyyss  

  

NNaattiioonnaall ii ttyy ::                                     KKeennyyaann  

  

DDaattee   oo ff  BBiirrtthh::                               11996699  

  
MMaarrii ttaall  SSttaattuuss::                           SSiinngg llee   

  
  

  

  

  

  

CCuurrrreenntt  AAddddrreessss::                   UUnniivvee rrss iittyy   oo ff  NNaaiirroobb ii  

SScchhoooo ll  oo ff  CCoonnttiinnuuiinngg   &&  DDiissttaannccee   EEdduuccaattiioonn  

DDeeaann’’ss  OOffffiiccee   

PP  OO  BBooxx  9922  ––  KKiikkuuyyuu    

  
  
  
  

CCoonnttaacctt  AAddddrreessss::                   00771166  555555  229988  

00772222  554422  229900  

00772277  442222  775500  

  

PPeerrssoonnaall   SSuummmmaarryy::  

  

AA  hhiigghhllyy  ccoommppee tteenntt,,   mmoottiivvaatteedd   aanndd   eenntthhuuss iiaassttiicc   wwoorrkkee rr  wwiitthh  eexxppeerriieennccee   oo ff  wwoorrkk iinngg   aass  ppaarrtt  oo ff  aa  

tteeaamm  iinn  aa  bbuussyy  oo ffffiiccee   eennvviirroonnmmeenntt..   WWee ll ll   oo rrggaanniizzeedd   aanndd   pp rrooaaccttiivvee   iinn  pp rroovv iidd iinngg   ttiimmee llyy ,,   ee ffffiicc iieenntt  aanndd   

aaccccuurraattee   aaddmmiinniissttrraattiivvee ,,   sseeccrree ttaarriiaall  aanndd   cc llee rriiccaall  ssuuppppoorrtt  ttoo   oo ffffiiccee   mmaannaaggeerrss  aanndd   wwoorrkk  ccoo ll lleeaagguueess..   

AApppprrooaacchhaabb llee ,,   wwee ll ll   pp rreesseenntteedd   aanndd   aabb llee   ttoo   eessttaabb ll iisshh  ggoooodd   wwoorrkk iinngg   rree llaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  aa  rraannggee   oo ff  

dd iiffffee rreenntt  ppeeoopp llee ..     PPoosssseess  aa  pp rroovveenn  aabb ii ll ii ttyy   ttoo   ggeenneerraattee   iinnnnoovvaattiivvee   iiddeeaass  aanndd   ssoo lluuttiioonnss  ttoo   pp rroobb lleemmss..

  



EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  BBAACCKKGGRROOUUNNDD  

  
22001166::   MMaassttee rr  oo ff  BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((HHuummaann  RReessoouurrccee   OOpp ttiioonn))  AAmm  

ccuurrrreennttllyy   ssttuuddyyiinngg   MMaassttee rr  oo ff  BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aatt  tthhee   UUnniivveerrss iittyy   

oo ff  NNaaiirroobb ii..   
  
22000044––22000077    BBaacchhee lloo rr  oo ff  EEdduuccaattiioonn  ((AArrttss))  ––UUnniivveerrss iittyy   oo ff  NNaaiirroobb ii,,   

BBuussiinneessss  SSttuudd iieess  ((AAccccoouunnttiinngg   &&  CCoommmmeerrccee   ((MMaajjoo rr))  aanndd   

EEccoonnoommiiccss  ((MMiinnoorr))  bbeessiiddeess  EEdduuccaattiioonn..   
  

GGrraadduuaatteedd  iinn  OOccttoobbeerr  22000088  wwiitthh  SSeeccoonndd  CCllaassss  HHoonnoorrss  ((UUppppeerr  DDiivviissiioonn))  

  

22000022  ––22000044        DDiipp lloommaa  iinn  HHuummaann  RReessoouurrccee   MMaannaaggeemmeenntt  ((UUnniivvee rrss iittyy   oo ff  NNaaiirroobb ii))  

AArreeaass  ccoovveerreedd ::   
  

PPeerrssoonnnnee ll  MMaannaaggeemmeenntt  &&  IInndduussttrriiaall  RRee llaattiioonnss  

RReesseeaarrcchh  MMee tthhooddss  

QQuuaannttii ttaattiivvee   AAnnaallyyss iiss   

FFuunnddaammeennttaallss  oo ff  LLaabboouurr  EEccoonnoommiiccss  

CCoommppuuttee rr  AApppp ll iiccaattiioonnss  

IInndduussttrriiaall  LLaawwss  &&  TToorrttuuoouuss  LLiiaabb ii ll ii ttyy   

LLaabboouurr  &&  IInndduussttrriiaall  RRee llaattiioonnss  

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  BBeehhaavviioouurr  

SSttrraatteegg iicc   HHuummaann  RReessoouurrccee   MMaannaaggeemmeenntt  

FFuunnddaammeennttaallss  oo ff  MMaannaaggeemmeenntt  

PPrroo jjeecctt  WWrriittiinngg   WWoorrkk  

OOvveerraall ll   RReessuulltt                      DDIISSTTIINNCCTTIIOONN  

PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  

CCoo ll lleeggee ::                                               CChhrriiss ttiiaann  IInndduussttrriiaall  TTrraaiinniinngg   CCeennttrree   ((CC.. II..TT..CC))::   11998888  --11999900  

  

CCoouurrsseess  ccoovveerreedd ::   
  
  
BBuussiinneessss  EEnngg ll iisshh  ((KKNNEECC))  

SShhoorrtthhaanndd   ((KKNNEECC))  

CCoommmmeerrccee   ((KKNNEECC))  

OOffffiiccee   PPrraaccttiiccee   ((KKNNEECC))  

TTyyppeewwrriittiinngg   ((KKNNEECC  &&  PPIITTMMAANN))  
  

RReessuulltt  GGrroouupp   CCeerrttii ffiiccaattee ::   PPaassss  



CCoo ll lleeggee ::     UUnniivvee rrss iittyy   oo ff  NNaaiirroobb ii

CCoouurrssee ::     CCeerrttii ffiiccaattee  iinn  PPuubbll iicc  RReellaattiioonnss  

  
AArreeaass  CCoovveerreedd ::   

  FFuunnccttiioonnss  oo ff  ppuubb ll iicc   rree llaattiioonnss  

  PPuubb ll iicc   rree llaattiioonnss  iinn  pp rroo ffii tt  &&  nnoonnpprroo ffii tt  mmaakkiinngg   oo rrggaanniizzaattiioonnss  MMeedd iiaa  

oo ff  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,   nneewwss  mmeedd iiaa,,   eexxhhiibb iittiioonnss,,   ll ii ttee rraattuurree   ee ttcc..   PPuubb ll iicc   

rree llaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess  

  CCoorrppoorraattee   iiddeennttii ttyy   aanndd   ccoo rrppoorraattee   iimmaaggee   

  PPuubb ll iicc   rree llaattiioonnss  ccoonnssuullttaannttss  

  EEvvaalluuaattiioonn  oo ff  ppuubb ll iicc   rree llaattiioonnss  

  MMaannaaggeemmeenntt  oo ff  ppuubb ll iicc   rree llaattiioonnss  

  TThhee   pp rroocceessss  oo ff  ccoonndduuccttiinngg   ppuubb ll iicc   rree llaattiioonnss  
CCoo ll lleeggee ::   UUnniivveerrss ii ttyy   oo ff  NNaaiirroobb ii  

  

CCoouurrssee::                      CCeerrttii ffiiccaattee  iinn  PPeerrssoonnnneell   MMaannaaggeemmeenntt  

  
AArreeaass  ccoovveerreedd ::   

  

  HHuummaann  rreessoouurrccee   pp llaannnniinngg   

  RReeccrruuiittmmeenntt  aanndd   ssee lleeccttiioonn    

  JJoobb   aannaallyyss iiss  aanndd   ddeessccrriipp ttiioonn  

  IInndduussttrriiaall  rree llaattiioonnss  

  PPeerrffoo rrmmaannccee   aapppprraaiissaall  sscchheemmeess  

  SSttaaffff  wwee llffaarree   
  

PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  

  

II  hhaavvee   wwoorrkkeedd   aatt  tthhee   UUnniivveerrss iittyy   oo ff  NNaaiirroobb ii  aass  aa  CCllee rrkk  ffoo rr  3300  yyeeaarrss..   

  

DDuuttiieess::   

  RReessppoonnss iibb llee   ffoo rr  aall ll   sseeccrree ttaarriiaall  ffuunnccttiioonnss,,   dduuttiieess  aanndd   rreessppoonnssiibb ii ll ii ttiieess..   

  OOrrggaanniizz iinngg ,,   pp rreeppaarriinngg   aaggeennddaass  ffoo rr,,   aanndd   ttaakk iinngg   mmiinnuutteess  oo ff  bbooaarrdd   mmeeee ttiinnggss..   

  TTyypp iinngg   ddooccuummeennttss  aanndd   dd iissttrriibbuuttiinngg   mmeemmooss..   

  SSuuppeerrvv iiss iinngg   tthhee   wwoorrkk  oo ff  oo ffffiiccee   jjuunniioo rrss  aanndd   aassss iiggnniinngg   wwoorrkk  ffoo rr  tthheemm..   

  HHaanndd ll iinngg   iinnccoommiinngg   //   oouuttggoo iinngg   ccaall llss ,,   ccoo rrrreessppoonnddeennccee  aanndd   ffii ll iinngg ..   

  FFaaxxiinngg ,,   pp rriinnttiinngg ,,   pphhoo ttooccooppyyiinngg ,,   ffii ll iinngg   aanndd   ssccaannnniinngg ..   

  MMoonniittoo rriinngg   iinnvveennttoo rryy,,   oo ffffiiccee   ssttoocckk  aanndd   oo rrddeerriinngg   ssuupppp ll iieess  aass  nneecceessssaarryy..   

  UUppddaattiinngg   &&  mmaaiinnttaaiinn  tthhee   hhoo ll iiddaayy,,   aabbsseennccee   aanndd   ttrraaiinniinngg   rreeccoorrddss  oo ff  ss ttaaffff..   

  RReessppoonnss iibb llee   ffoo rr  ppuurrcchhaassee   oo rrddeerrss..   RRaaiiss iinngg   oo ff  ppuurrcchhaassee   oo rrddeerrss  aanndd   iinnvvoo iiccee   ttrraacckk iinngg ..   

  CCrreeaattiinngg   aanndd   mmoodd iiffyy iinngg   ddooccuummeennttss  uuss iinngg   MMiiccrroossoo fftt  OOffffiiccee ..   

  SSeettttiinngg   uupp   aanndd   ccoooorrdd iinnaattiinngg   mmeeee ttiinnggss  aanndd   ccoonnffee rreenncceess..   

  UUppddaattiinngg ,,   pp rroocceessssiinngg   aanndd   ffii ll iinngg   oo ff  aall ll   ddooccuummeennttss..   



KKeeyy  SSkkii ll llss  aanndd  CCoommppeetteenncciieess::  

  

  SSttrroonngg   oo rrggaanniizzaattiioonnaall,,   aaddmmiinniissttrraattiivvee   aanndd   aannaallyy ttiiccaall  sskk ii ll llss ..   

  EExxccee ll lleenntt  ssppee ll ll iinngg ,,   pp rroooo ffrreeaadd iinngg   aanndd   ccoommppuuttee rr  sskk ii ll llss ..   

  AAbb ii ll ii ttyy   ttoo   mmaaiinnttaaiinn  ccoonnffiiddeennttiiaall ii ttyy ..   EExxccee ll lleenntt  wwoorrkk iinngg   kknnoowwlleeddggee   oo ff  aall ll   MMiiccrroossoo fftt  

  OOffffiiccee   ppaacckkaaggeess..   

  AAbb ii ll ii ttyy   ttoo   pp rroodduuccee   ccoonnssiisstteennttllyy   aaccccuurraattee   wwoorrkk  eevveenn  wwhhii llss tt  uunnddeerr  pp rreessssuurree ..   

  AAbb ii ll ii ttyy   ttoo   mmuullttii   ttaasskk  aanndd   mmaannaaggee   ccoonnffll iicc ttiinngg   ddeemmaannddss..   

  AAbb ii ll ii ttyy   ttoo   ttyyppee   aatt  lleeaasstt  6600++  wwppmm..   

  

CCoonnffeerreenncceess  AAtttteennddeedd  

  IInnttee rrnnaattiioonnaall  CCoonnffee rreennccee   aanndd   TTrraaiinneerrss ’’  WWoorrkksshhoopp   oonn  ‘‘EEnnhhaanncciinngg   GGeennddeerr  EEqquuiittyy  iinn  tthhee   

LLeeaaddeerrsshhiipp   aanndd   MMaannaaggeemmeenntt  oo ff  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn’’  OOrrggaanniizzeedd   bbyy  tthhee   AAssssoocciiaattiioonn  oo ff  

CCoommmmoonnwweeaalltthh  UUnniivvee rrss iittiieess  aanndd   tthhee   UUnniivvee rrss iittyy  oo ff  NNaaiirroobb ii,,   SSeepp tteemmbbeerr  11sstt  --  55tthh  22001144..   

  GGeennddeerr  NNee ttwwoorrkk  ffoo rr  UUnniivvee rrss iittiieess  iinn  AAffrriiccaa,,   hhee lldd   aatt  tthhee   UUnniivveerrss iittyy   oo ff  NNaaiirroobb ii    iinn  22001177  

  

CCeerrttii ffiiccaattee  ooff  PPaarrttiicciippaattiioonn//CCoommppeetteennccee  

--  EEnnhhaanncciinngg   GGeennddeerr  EEqquuiittyy   iinn  LLeeaaddeerrsshhiipp   aanndd   MMaannaaggeemmeenntt  oo ff  hhiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  

--  IIll lluummiinnaattiinngg   tthhee   RReeaall  MMaannaaggeerr  BBeehhiinndd   tthhee   BBoossss  

  

CCeerrttii ffiiccaattee  ooff  MMeemmbbeerrsshhiipp  

--  AAlluummnnii  oo ff  tthhee   UUnniivveerrss iittyy   oo ff  NNaaiirroobb ii  --  BBrroonnzzee   LLiiffee   MMeemmbbeerr    

  

RREEFFEERREEEESS  

  
11..   DDrr..   JJoohhnn  MMbbuugguuaa  SSeenniioo rr  

LLeeccttuurree rr  UUnniivveerrss iittyy   oo ff  NNaaiirroobb ii    

DDeepp tt..   oo ff  OOppeenn  LLeeaarrnniinngg     

EEmmaaii ll ::   jjoohhnn..mmbbuugguuaa@@uuoonnbb ii..aacc..kkee   

CCee ll ll ::   00773333  777700  330077  
  
  

22..   DDrr..   AAnnnnee   AAsseeeeyy  

SSeenniioo rr  LLeeccttuurree rr    

CChhaaiirrmmaann  ––  DDeepp tt  oo ff  EEdduuccaattiioonnaall  

SSttuudd iieess  

UUnniivvee rrss iittyy   oo ff  NNaaiirroobb ii    

EEmmaaii ll ::   aaaasseeeeyy@@uuoonnbb ii..aacc..kkee   

CCee ll ll ::   00772211  220022  668855  
  
  

33..   MMrr..   CChhaarrlleess  EEddwwaarrdd   SSiikkuulluu  

AAsssstt  RReegg iissttrraarr  

GGrraadduuaattee   SScchhoooo ll  

EEmmaaii ll   AAddddrreessss::   ccss iikkuulluu@@uuoonnbb ii..aacc..kkee   

CCee ll ll ::   00772211  440011  444411  

  

mailto:john.mbugua@uonbi.ac.ke
mailto:aaseey@uonbi.ac.ke
mailto:csikulu@uonbi.ac.ke

