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Silné stránky
-

komunikativnost, pracovitost, 14 let praxe v oboru tisku a tiskových technologií
zkušenosti s vedením rodinné firmy, marketingem a prodejem technologií
praktické dovednosti servisního technika

Pracovní zkušenosti
2012 – současnost
Společník a jednatel společnosti Effetec s.r.o
zkušenosti s vedením společnosti, marketingem, aktivním vyhledáváním obchodních příležitostí,
vyhledáváním obchodních zástupců v zahraničí, komunikace se zákazníky a následná péče o klienty
Servisní technik tiskařských strojů
provádění instalací a servisu velkoplošných digitálních UV LED tiskáren společnosti Effetec s.r.o. a
dalších (tiskové hlavy Konica Minolta KM 512, KM 1024, KM 1024 i, Xaar 1001, Ricoh gen 4, Ricoh
gen 5)
2012 – 2020
Společník Cettec Technologies s.r.o
vedení společnosti zabývající se CNC výrobou, hledání obchodních příležitostí, prodej UV inkoustů
2007 - 2012
Grapo Technologies, a.s. a Grapo s.r.o
servisní technik – instalace a servis velkoplošných digitálních UV tiskáren (typ hybrid roll to roll
i flatbed), online support zákazníků v ČR i v zahraničí. (Tiskové hlavy na tiskárnách Konica Minolta
KM 512, Xaar 1001, Xaar 500).
tiskař – prezentace tiskáren a tisku pro potenciální zákazníky.
2005-2007
Ministerstvo vnitra České republiky - odbor sportu
referent státní správy a samosprávy – administrativa ve sportovním klubu
2005-2007
Český národní tým – silniční cyklistika a PSK Whirlpool Hradec Králové
člen realizačního týmu silniční cyklistiky, masér

1998-2004
Sportovní klub Al Arabi (fotbalový tým – první liga | volejbalový tým - první liga), Kuvajt
masér, člen servisního týmu profesionálních hráčů
1997-1998
SK Sigma Olomouc MŽ, Rostex Quantum Vyškov a Lázně Slatinice
masér, rehabilitace hráčů, práce ve vodoléčbě
Vzdělání:
-

SOU zemědělské Uničov – obor mechanik opravář (absolvent 1996)
vzdělávací kurzy pro MVČR
vzdělávací rekvalifikace pro pracovní činnost – masér pro rekondiční a sportovní masáže, kurz
pro masérskou činnost ve zdravotnictví, masérský kurz akupresury

Další zájmy a dovednosti
-

komunikativnost, pracovitost, odpovědnost
řidičský průkaz skupiny A, B, C, T
angličtina – uživatelská

Aktivity
- člen spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.
- člen Podnikatelských odborů - Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s.
- člen Komise pro mládež a sport Rady Olomouckého kraje
- člen realizačního týmu české reprezentace v silniční cyklistice pro MS a ME
- ředitel sportovního spolku Czech mix Team o. s. – ženský amatérský sportovní tým
- člen MAS Moravská cesta, z. s. - za spolek Cyklistika Střeň
- organizátor cyklistického závodu O pohár vesnice Střeň
Zájmy
- historie
- cestování (navštívil jsem 5 kontinentů a 53 zemí)
- sport (cyklistika, fotbal, hokej)

