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PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Recepční, VICTOR spol. s r.o. - Praha - východ - Radonice, Česká republika
Srpen 2019 - Leden 2022
Recepční, organizátor, administrativa, komunikace s klienty a pořadatel společenských akcí.
 

Recepční, ARCHCOM OMEGA S.R.O. - Hlavní město Praha, Česká republika
Duben 2016 - Září 2018
Recepční, administrativa, ostraha, komunikace s klienty a zajištění bezpečnosti objektu.
 

VZDĚLÁNÍ

Vyšší odborná škola sociálně právní
Sociální pedagogika
Říjen 2016 - Červen 2019, Hlavní město Praha, Česká republika
V rámci studia cca 900 hodin odborné praxe s širokým zaměřením. Portfolio z doby studia k dispozici.
 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Andragogika
Říjen 2019 - Červen 2020, Hlavní město Praha, Česká republika
Bakalářská práce na téma: Andragog jako člen týmu realizátorů teambuildingových programů
 
Důležité části: zájmové a podnikové vzdělávání, metody vzdělávání dospělých, skupinová dynamika, projekt, příprava projektu a sběr dat.
 

Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem
Agropodnikání
Září 2011 - Září 2015, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Česká republika

KURZ NEBO CERTIFIKÁT

Interaktivní vzdělávání v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky se specializací na děti mladší 3 let, 
Vyšší odborná škola sociálně právní
Říjen 2018 - Listopad 2018
Kurz se konal za podpory hlavního města Prahy v rámci projektu "Celoměstské programy podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2018".
 

Psychosociální výcvik, Vyšší odborná škola sociálně právní
Září 2018 - Květen 2019
Psychosociální výcvik byl zaměřený na rozvoj sociálních a odborných kompetencí v rozsahu 60 hodin.
 

ZNALOSTI

Práce s počítačem - Mírně pokročilý

Komunikační schopnosti - Pokročilý

Organizační schopnost - Pokročilý



Vedení týmu - Mírně pokročilý

Jednání s klienty - Pokročilý

Plánování projektů - Pokročilý

JAZYKY

Anglický jazyk - Mírně pokročilý (B1)

ZÁJMY NEBO KONÍČKY

Ve volném čase ráda hraju hru badminton, zajímám se o gastronomii, trávím čas s přáteli a rodinou. V neposlední řadě trávím 
čas v přírodě a na výletech.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

B, T

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Preferuji kladnou komunikaci s lidmi a obohacující spolupráci s kolegy i klienty. Jsem spolehlivá, rychle jednající, upřímná, 
pozitivní a zodpovědná.


