
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROFIL 

Mám dlouhodobé zkušenosti z oblasti vedení administrativy, přípravy výroby, 
podpory obchodu a ve specializovaném výzkumu a vývoji. Svou kariéru jsem 
startoval jako nákupčí v rodinné firmě, dále jsem si prošel několik společností a 
vybudoval sociální produkt, kde jsem pověřil vedením jednatele. Volnočasově 
pracuji v oblasti IT marketingu, správy sociálních síti a fotografování pro média. 
Mám rád nové pracovní výzvy pro dosažení Vámi určeného společného cíle.  
 

KONTAKT   

   +420 605 771 171 

    ondys@ondys.cz  

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

Vedení vývoje systému podpory péče o seniory a osoby s handicapem a  
provozovatel ubytovacího zařízení – ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY, s.r.o. 

02/2016 - dosud 

• Vedení projektu podpory péče o seniory eHelper včetně vedení 
sociálních síti 

• Administrativní vedení celého projektu  

• Provozovatel ubytovacího zařízení včetně vedení veškeré agendy 

Projektový specialista – LIFT GROUP, s.r.o.  
11/2016 – 11/2017 

• Vedení dotačních titulů v oblasti Kotlíkových dotací a Dešťovky 

• Podpora dotačního poradenství   

Asistent jednatele společnosti a nákupčí – SEADON, s.r.o.  
11/2013 – 9/2015 

• Správa webových stránek 

• Administrativní podpora jednatele společnosti 

• Podpora nákupního oddělení společnosti  
 

Podpora výrobního oddělení na DPP – A.T.Y.P. group, s.r.o. 
10/2008 – 9/2015 

VZDĚLÁNÍ 

2015 – 2017 
Slezská univerzita  
Sociální politika a sociální práce 

2010 – 2015 
Slezská univerzita 
Veřejná správa a regionální politika 

2006 – 2010 
AHOL SOŠ 
Veřejnosprávní činnost 
 

 DOVEDNOSTI 

▪ Angličtina B1 

▪ Správa sociálních síti  

▪ Fotografování 

▪ Podpora nákupních oddělení 

▪ ECDL – řidičák na počítač 

▪ Kurz pohybové fotografie a 

úpravy fotografie 

 
 
 

 
 

Mgr. Ondřej Teichmann 

ZÁJMY 

▪ Fotografování 

▪ Cyklistika 

▪ Cestování 

▪ IT 

 
 
 

 

ZKUŠENOSTI PŘI STUDIU 

 
10/2013 – 10/2018 
Správce sociální síti – AQUAPARK KRAVAŘE 

11/2015 
člen výzkumného týmu v rámci sociologie bydlení – SLEZSKÁ UNIVERZITA 

9/2013 – 9/2014 
Fotograf, novinář – TÝDEN 5+2 DNY 

7/2012 – 1/2013 
Pracovník několika volebních kampaních pro politickou stranu 

2008 – 2010 
Technické zajištění konferencí SPPMS, prodej charitativních CD, roznos novin a letáků 
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