curriculum vitae
Jan Slezák, DiS...................Javornice 134, 517 11 Javornice, tel.: 730 891 930
datum narození:

9. 2. 1973 v Hradci Králové

vzdělání:

Střední průmyslová škola strojnická Hradec Králové
Obor: Provozuschopnost výrobních zařízení.
Vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA  Praha
Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář.

zaměstnání:

1991 - 93
ČKD HK - stacionární a lodní motory, těžký průmysl
- montér/technik, vývojová konstrukce - HPP

Nejprve praxe jako montér, potom pracovník vývojové konstrukce (AutoCAD, technická dokumentace).

1993 - 96
MUM s.r.o. - měření a údržba
- technik/konstruktér - HPP - odpovědná osoba za zámečnickou činnost firmy

Vedoucí montáží na elektrárnách a teplárnách (Opatovice, Třeboratice, Náchod atd.). Příprava návrhu
a dohled na zpracování zakázkových konstrukcí (2D a 3D konstrukce, vizualizace, technická dokumentace).

1996 - 2000
Linus s.r.o. - reprografické studio, vydavatelství
- operátor typografického pracoviště, specialista IT - HPP

Předtisková příprava, malonákladový a velkoformátový tisk. Zlom, grafické návrhy tiskovin a dohled na
zpracování v ofsetových tiskárnách. Detailní znalosti celého výrobního procesu.

2000 - 2003
Astro HK s.r.o. - reklamní agentura, reprografické studio
- vedoucí studia, specialista IT - HPP

Vedoucí reprografického studia včetně správy zařízení a softwaru společnosti. DTP operátor, e-marketing,
akviziční činnost, specializované práce IT.

2003 - 2013
IDEADESIGN studio s.r.o. - reprografické studio, vydavatelství
- jednatel - HPP

Reprografické práce. Vydatelství, tiskový servis, tvorba www. Akviziční činnost, call centrum. PR. Návrh,
výroba a montáž ocelových konstrukcí. Vedení týmu spolupracovníků, sjednávání zakázek, zodpovědnost
za zpracování projektů, zajištění chodu společnosti.

2013 - doposud
JanSlezak - OUTSOURCING, OSVČ

Odborné služby v oblasti polygrafie a internetových aplikací. Speciální odborné činnosti, jako jsou výškové
práce a potápěčské práce. Pořádání školení a kurzů - zdravotnictví, potápění, výškové práce, DTP. Vázaná
živnost - vodní záchranářská služba (od roku 2015).

2018 - 2019
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
9 měsíční stáž na odděleních chirurgie, ARO
další:

řidičský průkaz skupiny B, C
angličtina B1, ruština B2, domluvím se polsky, samozřejmě slovensky,
částečně turecky

zájmy a koníčky:

Jsem členem VZS Pastviny a předseda spolku Seanomad z.s., instruktor
výškových prací, potápění a trenér plavání. Ve volném čase se věnuji
cyklistice a skialpinizmu.

e-mail:

info@janslezak.cz

web:

www.janslezak.cz

