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2006 – 2009

Technická univerzita v Liberci - nedokončeno

Jméno:

Ondřej Zmek

• Bakalářské studium Bc.,
• Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
• Studijní obor: Informatika a logistika

Motto:

„Každý, s kým se setkám,
mě má něco naučit.“

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára

Jsem:

2002 – 2006

• Obor: Stavebnictví
• Program: Pozemní stavitelství
• Zakončeno maturitní zkouškou

þ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
2016 – nyní

2006 – nyní

$ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Xmarton s. r. o. – Automotive start-up

UX design – Mám zkušenosti s návrhem a

JavaScript developer, UX designer, Marketing specialist
• Správa a návrh úprav prezentačního webu, A/B testování
• Analýza návštěvnosti webu a chování uživatelů na webu
• Správa FB profilu společnosti, marketingové aktivity

testováním uživatelských rozhraní pro
mobilní a webové aplikace. Jsem členem
Asociace UX.

Samostatné podnikání

i obsahové sítí Sklik a AdWords. Včetně
psaní inzerátů a tvorby banerů.

Tvorba internetových stránek a UX poradenství
• Tvorba webových stránek pro školy a neziskový sektor
• Kódování stránek v HTML, CSS, JavaScipt
• UX návrhy rozhraní mobilních a webových aplikací

2008 – 2016

Antre s. r. o. – Projektový ateliér
Samostatný stavební projektant
• Tvorba projektové dokumentace stavební části
• Komunikace s úřady – inženýrská činnost
• Vedení a organizace týmu externích profesí při projektování

2011 – 2012

MČ Praha 8 – Odbor investic a zakázek
Technický dozor investora
• Technický dohled při rekonstrukci hygienického zázemí základní
a zateplení mateřské školy
• Dohled financování stavby (rozsah cca 14,5 mil. Kč)

2008 – 2009

Dům dětí a mládeže, Praha 2
Výuka práce s PC pro děti i dospělé (brigáda při studiu)
• Výuka základů práce na PC.
• Práce se základními programy, internetem a zpracování fotografií

2007

Rozhodný, přesný a trpělivý.
Rád nalézám nová řešení.
Umím improvizovat.

VÁVRA osvětlení s.r.o.
Dílenské práce – výroba osvětlení (brigáda při studiu)
• Práce na dílně při výrobě osvětlení pro nové stanice pražského
metra
• Přesná manuální práce

PPC – Zvládám kampaně ve vyhledávací

Web developer – Umím vytvářet webové
stránky pomocí HTML, CSS, JavaScript.
Zvládám Bootstrap i redakční systémy
Jooml a Wordpress.

Analýza dat – Umí používat nástroje jako
Google Analytics, HotJar a jiné ke sběru a
vyhodnocování dat o chování uživatelů.

Cizí jazyk – Na základní úrovni komunikuji
v anglickém jazyce. Zvládám četní
technické dokumentace a specifikace
v anglickém jazyce. Chodím na kurzy AJ.

Řidičské oprávnění – Vlastním řidičské
oprávnění skupiny B a mám 10 let praxe
v řízení.

Grafika – Ovládám tvorbu vektorové
a částečně bitmapové grafiky. Pracuji
s programy Illustrator a Photoshop.

AutoCAD – 8 let praxe s programem
Autodesk AutoCAD mi dává možnost
nakreslit v tomto programu téměř cokoliv.
Pracuji na Mac OS a Windows.

C OSOBNÍ KVALITY

ì RŮZNÉ

Mám dobré organizační schopnosti. Znalosti logistiky mi dávají možnost velmi dobře
organizovat lidi, věci i čas. Mám rád pořádek a dodržování pravidel. Ale nemám
problém improvizovat a přizpůsobit se.

•
•
•
•
•
•
•
•

Umím pracovat strukturovaně a vyhodnocovat relevantní informace. Rád nad věcmi
přemýšlím. Jsem poctivý a přesný. Snažím se stále rozvíjet a zlepšovat.
Dokáži pracovat v týmu i samostatně. Jsem vytrvalý, poctivý a přesný. Mezi mé
volnočasové zájmy patří rodina, sport, cestování a architektura.

jsem aktivní sportovec
nekuřák
mám kurz první pomoci
jsem pravidelný dárce krve
nemám profil na Facebooku
nepiji tvrdý alkohol
mám rád černý humor
jsem ženatý a mám dceru

Děkuji za Váš čas, který jste věnovali mému životopisu.
Více informací a ukázky mé práce naleznete na www.zmek.net.

