CURICULLUM VITAE ► Rajský Aleš

OSOBNÍ ÚDAJE

jméno a příjmení
datum a místo narození
státní příslušnost
národnost
rodinný stav
závazky
trestní rejstřík
zdravotní stav

Aleš Rajský
27. 7. 1984 Mariánské Lázně
ČR
česká
svobodný
žádné
bez záznamu
výborný (nekuřák, abstinent, sportovec)

2000 - 2004 Střední prům. škola elektrotechnická v Plzni ukončena maturitou v oboru VYT, NJ
2005 sedmiměsíční školící program společnosti SaveMax a.s.
► 2005 - 2007 vzdělávací programy a semináře O2 Telefonica
► 2006 diplom akvizitor po absolvování semináře společnosti Euro Finanz Service
► 2006 květen fotografický seminář a workshop Romana Sejkota v ateliéru Karla Burdy
► 2007 Pražská Fotografická škola (předčasně ukončena z osobních důvodů, dále samostudium)
► 2005 - 2013 samostudium diplomacie, jednání s lidmi
► 2007 řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič

VZDĚLÁNÍ

►
►

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2004 - 2005 Studio SKOKSY s.r.o. (IT, grafika, internetová propagace, střih videa, fotograf)
2005 - 2007 externí spolupráce pro O2 Telefonica (direct marketing, prodej smluv)
► 2007 - 2008 instruktor lyžování a snowboardingu (v zimním období)
► 2007 - 2014 průvodce a delegát v 18ti zahraničích zemích
►
►

2004 – 2005 správa IT u SKOKSY s.r.o.
2005 zavedení počítačové sítě, modernizace technologie, zvýšení produktivity SKOKSY s.r.o.
► 2005 umístění vlastních fotografií v časopise DigiFoto
► 2005 umístění vlastních fotografií v časopise Maxim
► 2005 umístění vlastních fotografií na společné výstavě v KD Metropol - České Budějovice)
► 2000 – 2013 vlastní projekty a zakázky (www.alra.cz, www.lovegangsters.com, …)
► 2006 duben diplom team leader D2D prodeje O2 Telefonica cz
► 2006 listopad diplom senior konzultant D2D prodeje O2 Telefonica cz
► 2007 leden sedmé místo v celostátní soutěži D2D prodeje O2 Telefonica cz

ÚSPĚCHY

►
►

OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY

výborné komunikační dovednosti, příjemné vystupování
kreativita
► spolehlivost, bezúhonnost, loajalita
► přizpůsobivost, časová flexibilita,
► přirozené vůdčí a motivační schopnosti, týmový duch
► smysl pro povinnost a důslednost, perfektcionismus
► velmi dobré znalosti a 10 let praxe v oblasti IT
►
►

DOVEDNOSTI

anglický jazyk – velmi dobře slovem i písmem (samouk)
německý jazyk – výborně slovem i písmem díky častým pobytům v SRN (maturita)
► ovládání fotografických přístrojů a ateliérové techniky a počítačové postprodukce
► jednání s lidmi a vedení
► IT: Windows, Adobe, HTML, CSS, Corel, Office, Ulead, Canopus Edius, …
► rychlopsaní na klávesnici
► schopnost naslouchat, empatie
► dobrá slovní zásoba, výborná úroveň psaného i mluveného projevu
► estetické a grafické cítění
►
►

ZÁJMY

cestování, umělecká a dokumentární fotografie, horská turistika, lyžování, horolezectví, psychologie, internet, umění,
kultura, design, metafyzika, esoterika a filozofie

IT

►

Michal Habrda, SKOKSY s.r.o., 608 258 469

REFERENCE V MARKETINGU

►

Mgr. Adam Navrátil , Telefónica O2, 606 757 236

REFERENCE V PRŮVODCOVSTVÍ

►

Petr Majer, CK Mayer, 777 758 582, Martin Jindrák, CK Víkend, 603 213 308

REFERENCE V OBLASTI

KONTAKT ►

724 910 655, www.alra.cz, ales.rajsky@gmail.com

