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PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
9/2014 – dosud
PRECIOSA – LUSTRY, a.s.
Vedoucí programu Maritime
- Odpovědná za správné fungování programu Maritime celosvětově
- Osobní podpora klíčových zákazníků
- Zavádění nových výrobků vhodných pro tento segment
- Spolupráce s marketingem v rámci specializovaných výstav a
dalších promo akcí
- Podpora týmu obchodníků – řízení toku informací a networking (6
afilací)
2/2009 – 8/2014
SANS SOUCI, s.r.o.

Obchodní ředitelka (5/2009 – dosud)
- Odpovědná za celý pracovní tým včetně marketingu
- Hlavní zaměření na evropský a severoamerický trh
- Obrat cca 7 mil. EUR
- Řízení týmu 3 zástupců v zahraničí
- Osobní podpora klíčových zákazníků (UK, Francie)
- Odpovědná za marketing (mezinárodní výstavy, PR, marketing)
- Přímé vedení 2 obchodníků, 2 projektových manažerů a
marketingového specialisty v ČR
Odborná asistentka generálního ředitele (2/2009 – 4/2009)
- Change management, optimalizace procesů
- Organizace a práce na mezinárodní výstavě (4/2009)
- Příprava a kontrola nových marketingových materiálů
8/2002 – 1/2009

VZDĚLÁNÍ
1997 – 2002

1992 – 1997

PRECIOSA – LUSTRY, a.s.
Vedoucí řízení změn (2/2008 – 1/2009)
- Odpovědná za interní pravidla a jejich optimalizaci
- Řízení procesu změn včetně všech návazností
Ředitelka předvýroby (5/2007 – 1/2008)
- Vedení týmu 50 designerů a konstruktérů
- Optimalizace procesu řízení světelných projektů
- Obrat cca 27 mil. EUR
- Řešení neočekávaných problémů mezi výrobou, předvýrobou a
obchodem
Vedoucí referátu Evropa (9/2005 - 4/2007)
- Vedení týmu 8 obchodníků odpovědných za evropský trh
- Osobní podpora klíčových zákazníků
- Obrat cca 5 mil. EUR
Obchodník (8/2002 – 8/2005)
- Odpovědná za britský a francouzský trh
- Poskytování podpory klientům a vyhledávání nových kontaktů
- Obrat cca 2 mil. EUR

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Specializace Management informací
OBCHODNÍ AKADEMIE Jablonec nad Nisou
Specializace Zahraniční obchod

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI
Angličtina
A plynule – komunikace denně
Francouzština
B aktivní – schopná vést obchodní jednání
Němčina
C pasivní – schopná v písemné komunikaci, ústní nepraktikována

Ruština

D pasivní – základní znalost

IT DOVEDNOSTI
MS Office, SAP SD, SAP CRM, Demosthenes, Základní znalost Delphi, SQL, IS analýz a
modelování, SAP tester

KONÍČKY A ZÁJMY
Rodina a přátelé, sport (lyže, kolo, turistika), yoga, golf, tramping…
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