Ivana Strasmajerová
Adresa:
U Zátiší 545/9
Praha 4 – Hodkovičky
147 00
GSM: +420 737 268 682
E-mail: ivana.strasmajerova@seznam.cz
Shrnutí praxe:
Všestranné zkušenosti z oblasti administrativy, redakční práce v technických časopisech, náboru
zaměstnanců
Vzdělání:
2008 - 2010
Univerzita Jana Amose Komenského
Pedagogická fakulta – obor Vzdělávání dospělých
1984 - 1988
Vysoká škola ekonomická
Fakulta výrobně ekonomická – obor Ekonomika průmyslu a Ekonomika práce
Pracovní zkušenosti:
červenec 2021 – prosinec 2021
Státní fond životního prostředí ČR
Modernizační fond
Projektový manažer
• Administrativní činnost při implementaci Modernizačního fondu
září 2018 – únor 2021
TÜV SÜD Czech, s.r.o.
Oddělení mezinárodních homologací
Homologační pracovník pro automobilový průmysl
• Příprava homologačních certifikátů dle technické dokumentace
• Spolupráce s technickými experty na kontrole a kompletování podkladů pro homologace
• Spolupráce se zahraničním partnerem (BMW Mnichov) a německou pobočkou TÜV SÜD,
videokonference, komunikace s technickými experty, práce s mezinárodní databází
• Ad hoc administrativní výpomoc oddělení (archivace, tisk, kopírování, zpracování pošty)
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září 2017 – září 2018
Hospodářská komora České republiky
Oddělení vzdělávání a projektů – roční kontrakt
Tajemník Národní soustavy kvalifikací
• Vedení sektorových rad (setkávání významných zaměstnavatelů, vzdělavatelů, manažerů
profesních sdružení a odborníků z praxe)
• Administrativní práce a příprava podkladů pro sektorové rady
• Týmová příprava hromadných akcí, soutěží a studentských ocenění
březen 2017 – červen 2017
SG Geotechnika, s.r.o.
Office Manager
• Administrativní práce, zápisy jednání v AJ i ČJ, příprava dokumentů pro členy představenstva
srpen 2013 - listopad 2016
Business Media CZ, s.r.o.
Redakce Technického týdeníku, Technika a Medicínské techniky
Redaktorka a obchodník s inzercí
• Příprava obsahu pro čtrnáctideník a dva měsíčníky
• Rozhovor s významnými osobnostmi českého průmyslu, vědy a techniky
• Příprava náplně pro webové stránky titulů
• Spolupráce s ČTK, PR agenturami
• Návštěv veletrhů a tiskových konferencí v ČR i zahraničí a sběr materiálu pro reportáže
• Prodej inzertního prostoru v časopisech a na webových stránkách
• Marketingová podpora titulů
Pracovní zkušenosti 2000 - 2013:
2012 – 2013, lektorka v oblasti přípravy absolventů VŠ na pracovní pohovory
2000 – 2015, agenturní vyhledávání zaměstnanců do českých i zahraničních společností
Pracovní zkušenosti 1988 – 2000:
administrativní práce, vyhledávání zaměstnanců, pobyt v USA
Další znalosti:
Anglický jazyk – velmi dobrý, bezproblémová mluvená, online i písemná komunikace
Uživatelská znalost PC
Řidičský průkaz B
Zájmy:
kynologie, fotografování, malování, lyžování, jóga, cyklistická turistika, cestování, literatura zabývající
se rozvojem osobnosti
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