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Praxe
08/2017 - dosud

provozovatel ubytovacího zařízení Bungalov u Draka
Cestovní ruch a ubytování
Zdravotní a sociální služby

02/2016 - dosud

společník
Administrativa
Zdravotní a sociální služby, s.r.o.
společnost vyvíjí IT systém pro podporu péče o seniory

01/2008 - dosud

člen volební komise
Administrativa
OÚ Vřesina (1 - 5 zaměstnanců)

10/2013 - 12/2018

správce sociálních sítí
Administrativa
Aquapark Kravaře

11/2016 - 11/2017

Projektový manažer Kotlíkových dotací
Administrativa
Lift group, s.r.o.

11/2015 - 12/2015

přepis dotazníků
Administrativa
Slezská univerzita v Opavě (100 - 199 zaměstnanců)
Přepisa zpracování dotázníků v rámci řešeného výzkumného
projektu.

11/2013 - 09/2015

asistent
Administrativa
SEADON s.r.o.
administrativní přípravy a www stránky

09/2012 - 09/2013

fotograf
Média, reklama a PR
týdeník 5+2 (10 - 19 zaměstnanců)

12/2012 - 01/2013

Pochůzky v ulicích
Média, reklama a PR
TOP 09 (100 - 199 zaměstnanců)
politická strana

07/2012 - 10/2012

Dobrovolník pro Krajské volby 2012
Média, reklama a PR
TOP 09 pro Moravskoslezský kraj (1 - 5 zaměstnanců)
politická strana
pomoc při krajských volbach a oslovování lidí na ulicích

04/2012 - 04/2012

Sčítač průzkumu obsazenosti vozidel MHD
Administrativa
Mott Macdonald, spol. s.r.o. (25 - 49 zaměstnanců)

06/2011 - 07/2011

Pracovník novinové služby
Vydavatelství, tisk a polygrafie
Česká pošta s.p. (10 000 a více zaměstnanců)
poskytovatel poštovních služeb
Každodenní rozvoz novin po předem dané lokalitě /mé obci/

02/2010 - 02/2010

Organizační zajištění konference - technické
Služby
Sdružení průmyslových podniků moravy a slezska (1 - 5
zaměstnanců)
sdružení průmyslových podniků moravy a slezska
Organizační zajišťování konference "MOŽNOSTI ROZVOJE
PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ MORAVY A SLEZSKA V MS" v
Clarion Congress Hotel Ostrava a vytvoření reklamního CD

04/2008 - 08/2008

prodej charitativních CD
Prodej a obchod
ENFANCES dětem, o.s. (6 - 9 zaměstnanců)
prodej charitaticních CD pro účel obrany proti šikany..

07/2007 - 07/2007

Roznos letáků
Média, reklama a PR
Jazyková škola MIRAMARE (6 - 9 zaměstnanců)
jazyková škola v Ostravě a v republice celkově
roznos reklamy před dalším školním rokem pro jazykovou
školu po Ostravě.

Vzdělání
2015 - 2017

Slezská univerzita v Opavě (SU)
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Sociální politika a sociální správa

2010 - 2015

Slezská univerzita v Opavě
Bez určení
obor: Veřejná správa a regionální poltika

2006 - 2010

AHOL SOŠ, s.r.o.
Bez určení
Veřejnosprávní činnost

Cizí Jazyky
Čeština

Pokročilá

Angličtina

Mírně pokročilá

Kurzy, semináře
2013

Kurz upravy fotografií

2011

Kurz pohybové fotografie
jednodenní kurz na praktické a teoretické znalosti v oblasti
pohybové fotografie
ECDL - European Computer Driving Licence
Certifikát platný ve světě, který má části napříkald práce
s Excelem, Wordem, Powerpointem. Více informací na
www.ecdl.czMám všechny moduly, které lze dosáhnout - 7.
stáž - TOP 09 pro Moravskoslezský kraj
tato stáž probíhala v průběhu volební kampaně do krajských
voleb 2012.

Znalosti a dovednosti
Znalost
výpočetní techniky:

Nadstandardní uživatelská
Znalosti v aplikacích MS OFICE.

Zájmy
Fotografování, cyklistika, IT, sport

