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ŽIVOTOPIS

jana žaloudkova
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Pohlaví:
Datum narození:
Místo narození:
Občanství:
Rodinný stav:
OZP:

Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
žena
13.11.1984
Česká republika
Česká republika
Vdaná
Ne

Kontaktní údaje:
Telefon: 608658318
E-mail: kovaarova@email.cz
Kontaktní adresa: Dýšina Nová Huť, Slepá 89, 33002, Česká republika

Praxe
05/2013 - dosud Úřad práce Plzeň
(bez zaměstnanců)
Uchazeč o zaměstnání na UP Plzeň
uchazeč na UP
Obor praxe: Administrativa
Země výkonu práce: Česká republika
04/2013 - 04/2013 Lidl
(10 - 19 zaměstnanců)
prodavač, pokladní
Asistentka prodeje - obsluha zákazníků, úklid prodejny, doplňování zboží, práce
s pokladním systémem.
Obor praxe: Prodej a obchod
Profese: Pokladní, Prodavač
Země výkonu práce: Česká republika
06/2012 - 09/2012 MC Donalds
(10 - 19 zaměstnanců)
zaměstnanec provozu restaurace
Zde jsem byla zaměstnána jako pracovník restauračního zařízení. Náplní
mé práce bylo přijmutí objednávky, její kompletace a výdej. Dále jsem měla
na starosti svůj daný úsek, za který jsem byla odpovědná a dále bylo mojí
povinností udržování čistoty na pracovišti.
Obor praxe: Gastronomie a pohostinství
Profese: Zaměstnanec provozu restaurace
Země výkonu práce: Česká republika
11/2005 - 12/2006 Zlatnictví a klenotnictví Altman
(6 - 9 zaměstnanců)
Firma se zabývá prodejem šperků hodinek
Asistentka Prodeje
poradenská činnost na prodejně,aranžování zboží
Obor praxe: Prodej a obchod
Profese: Prodavač
Země výkonu práce: Česká republika

Vzdělání
2003 - 2005 SOŠ a SOU Obchodní Plzeň
Obchod
nástavbové studium obor provoz obchodu zakončeno maturitní zkouškou
2000 - 2003 SOŠ a SOU Obchodní Plzeň
Obchod
studium prodavačka ukončeno výučním listem

Certifikáty, licence:
ECDL CORE
počítačový kurz ( Microsoft Word, Power point, Excel)

Znalosti a dovednosti
Čeština Výborná/rodilý mluvčí
Angličtina Mírně pokročilá
Výpočetní technika: Uživatelská
Programy Microsoft Office
Řidičský průkaz: B
Ostatní znalosti a dovednosti: Potravinářský průkaz
Spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, dobré komunikační jednání,
samostatnost, ochotu učit se novým věcem, schopnost organizovat

Zájmy
Knihy( Přemyslovská Epopej, Doba jedová atd.), hudba, sport( volejbal, lyžování,
jízda na kole)

Představa o hledané práci
Lokalita pracoviště:
Typ pracovního vztahu:
Minimální požadovaný plat:
Datum možného nástupu:
Obor práce:
Profese:

Plzeň
Práce na plný úvazek
15000 Kč/měsíc
ihned
Administrativa, Prodej a obchod
Administrativní pracovník, Asistentka, Vedoucí/manažer prodejny, Prodavač,
Pracovník back office

Tento životopis byl vytvořen na www.prace.cz | www.prace.cz - nejvíce možností

