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Představení:

Zajímám se primárně o činnosti na částečný úvazek jako
freelancer v oblasti on-line marketingu, tvorby webu,
virtuálních prohlídek, fotografie a copywritingu.
Přestavení: Během VŠ studia jsem absolvoval spoustu praxí
v oblasti IT, webu a marketingu. Své marketingové a IT
zkušenosti jsem naplno využil ve firmě COMFORT, kde jsem
zvýšil počet objednávek za 3 roky o 280%. V roce 2013 jsem
se rozhodl nabízet své služby jako freelancer. Paralelně s
tím, jsem se stal součástí Google projektu Business View, na
kterém pracuji do dnes.
Zajímá mě vše kolem technologií, internetu, fotografií a
marketingu. Princip celoživotního učení považuji v dnešní době
za samozřejmost a vždy chci být v tom, co dělám nejlepší.

Praxe
11/2013 - dosud

On-line marketingový specialista
Služby
Freelancer
- SEM aktivity - příprava a vedení internetových PPC kampaní Adwords (vlastní MCC), S-klik, FB, LinkedIn
- Správa a tvorba webů
- psaní SEO optimalizovaných textů

09/2013 - dosud

Google Business View Maker
Marketing
Google, Inc. (freelancer)
- CRM - SalesForce shánění klientů
- kompletní realizace virtuálních prohlídek firem, moderování
- nábor a spolupráce s obchodními zástupci

01/2011 - 12/2013

Marketingový specialista
Marketing
COMFORT - Zasklívání lodžií
Úspěchy:
- zvýšil jsem návštěvnost webu ze 166 návštěv měsíčně na
1602 návštěv (o 965%)
- počet objednávek z webu se zvýšil o 280%
- firma se stala nejaktivnější a nejviditelnější na sociálních
sítích
- firma se pohybuje na prvních pozicích v organic vyhledávání
na vhodná keywords
Pracovní náplň: Marketingové BTL aktivity. Tvorba a propagace
webu - texty, SEO, PPC (S-klik, Adwords, FB, G+ remarketing),
tvorba firemní identity (od loga po reklamní předměty),
analýza trhu a konkurence, správa sítě, příprava a vedení
měsíčních kampaní

07/2013 - 08/2013

Assistant expansion manager, Photographer (VŠ stáž)
Média, reklama a PR
Jakob MedienAgentur
Přípravné aktivity k působení nové agentury na Německém
trhu a její propagace. Tvorba virtuálních prohlídek.
Fotografické činnosti.

01/2012 - 03/2012

Auditor (VŠ stáž)
Administrativa
MŠMT - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Finanční kontrola monitorovacích zpráv - práce s MS Access,
MS Excel, práce s SQL databázemi, tvorba kontingenčních
tabulek, práce s archivem

06/2010 - 08/2010

Marketingový specialista (brigáda)
Marketing
Hotel Schmidbräu (DE)
SEM aktivity - správa kampaní Adwords, S-Klik, Facebook,
Komlexní SEO aktivity, příprava newsletteru, správa
sítě, tvorba organizačních struktur, budovaní vzájemně
prospěšných vztahů s místními organizacemi

06/2009 - 09/2009

Správce webů a katalogů (brigáda)
IS/IT: Správa systémů a HW
JTucka Studio
Aktualizace, tvorba a správa 80 webů. Monitoring webových
katalogů (např. nymburk.info)

03/2007 - 09/2007

SEO optimalizátor (brigáda)
Média, reklama a PR
JTucka Studio
OnPage a OffPage SEO aktivity, překlad komponent pro CMS
Mambo

06/2006 - 09/2006

Správce webů (brigáda)
IS/IT: Správa systémů a HW
JTucka studio
Tvorba webu, dílčí části SEO, monitoring newsletteru, tvorba
manuálů, překlad webových aplikací

Vzdělání
2013 - dosud

(Mgr.) Sociální a mediální komunikace - marketingový
směr
Reklama, PR, marketing
Reklamě marketingový směr. Diplomová práce: "Využití
internetu v marketingové komunikaci"

2010 - 2013

(Bc.) Andragogika - Personalistický směr
Osobní a provozní služby
Personalistický obor zaměřený na rozvoj lidských zdrojů.
Bakalářská práce: "Motivace v pracovním týmu"

Cizí Jazyky
Angličtina

Pokročilá
Odborná znalost v oblasti informačních technologií.

Kurzy, semináře
2014

Google Adwords - Základy inzerce
Zaměřen na internetovou inzerci, správu účtu či hodnotu
inzerce ve Vyhledávací síti.

2014

Google Adwords - Pokročilý test Inzerce ve Vyhledávací
síti
Zaměřen na pokročilé postupy při vedení kampaní AdWords.

2014

Google Adwords - Pokročilý test Inzerce v Reklamní síti
Zaměřen na pokročilé postupy inzerce na YouTube a v
Reklamní síti Google.

2013

Google Bussines View
Umožňuje fotit a vytvářet virtuální prohlídky technologií
StreetView a umisťovat je do Google Map.

Znalosti a dovednosti
Řidičský průkaz:

B
Jsem aktivním řidičem

Znalost
výpočetní techniky:

Odborná
- online marketing: tvorba podkladů pro strategické
rozhodování, vedení PPC kampaní, SEO optimalizace, direct
aktivity (CRM)
- tvorba webů: komplexní výroba malých a středně velkých
webů, vlastní server
- vektorová, bitmapová grafika a text: Photoshop, Lightroom,
Illustrator, Flash a HTML5 bannery, manuály, letáky
- fotografické služby: interiérové foto, exteriérové, produktové
foto, virtuální prohlídky
- video: Premiere - klíčování, titulky, převod VHS
- andragogické činnosti - školení v těchto oblastech: SEM
- SEO, web, PPC, Joomla! grafika, foto, Google Apps,
smartphony, fitness, stravování. Osobní či skupinovou formou
s presentací (několikaleté zkušenosti)
- pořádání teambuildingů, vedení sportovního týmu,
kormidelnické ZK

Další znalosti a
dovednosti:

Zájmy
-

novinky a trendy v HW, SW, smartphonech a marketingu.
opensource projekt Anki, překlady z AJ do ČJ 4 Player Reactor aj.
sporty (beach volejbal, fotbal, cyklistika, běh, fitness, zimní sporty)
psychologie (motivace), fitness jídelníčky

