Životopis

OSOBNÍ ÚDAJE

Sedláček Roman
Spojovací 20, 32600 Plzeň (Česká republika)
+420 777 835 739
sedlacek@comm.cz
www.comm.cz

POVOLÁNÍ NEBO PRACOVNÍ
POZICE

Advertising and public relations department manager

VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ
PŘÍPRAVA A KURZY
01. září 1983 – 30. června 1987

maturita

maturita

Gymnázium Klatovy, Klatovy (Česká republika)
matematika
fyzika
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
01. ledna 1999 – současnost

Advertising department manager
OSVČ, Plzeň (Česká republika)
Činnost firmy: pre-press, signmaking, webdesign, kompletní dodávky reklamních služeb a produktů.
Pracovní náplň: DTP, pre-press, webdesign, výběr dodavatelů zařízení, materiálů, surovin, produktů,
obchodně-technická jednání s dodavateli, odběrateli, vedení zakázek a řízení spolupracovníků.

1991 – současnost

Diskžokej, moderátor
OSVČ, Plzeň (Česká republika)
Zajištění hudební produkce a moderování společenských akcí, firemních akcí, diskoték.
Pracovní náplň: diskžokej, moderátor.

2004 – 2006

grafik, DTP, webdesigner, fotograf
Dominik centrum, s.r.o., Plzeň (Česká republika)
Činnost firmy: produkční agentura – pořádání filmového festivalu FINÁLE, festivalu Smetanovské dny,
akcí pro klienty, např.: 145 let ŠKODA Plzeň, PilsnerFest, Dny Plzeňského kraje v Senátu České
Republiky apod..
Pracovní náplň: DTP, pre-press, webdesign – např. sazba katalogu FINÁLE, tvorba citylightů,
billboardů, pozvánek, akcidenčních i merkantilních tiskovin, tvorba logotypů, corporate design
manuálů, spolupráce na tvorbě webových aplikací www.finaleplzen.cz, www.smetanovskedny.cz,
fotografování – reportážní foto z akcí, reklamní fotografie pro následnou tvorbu tiskových i webových
produktů.
Dále spolupráce pokračuje formou outsourcingu.

1998 – 1999

grafik, redaktor
Plzeňský večerník, Plzeň (Česká republika)
Činnost firmy:Vydávání večerníku
Pracovní náplň: zlom novin, tvorba inzerátů, předtisková příprava, redaktor kulturní rubriky.

1995 – 1997

vedoucí DTP a signmakingové dílny
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West Media, s.r.o.
Činnost firmy: rozhlasové vysílání, reklamní fullservis
Pracovní náplň: zodpovědnost za provoz DTP pracoviště, signmakingové dílny, výroba grafických
návrhů, signmaking, pre-press, výběr dodavatelů zařízení, materiálů, surovin, obchodně-technická
jednání s dodavateli, odběrateli, vedení týmu cca 2 – 5 spolupracovníků.
1994 – 1995

grafik, signmaker
MMC, s.r.o., Plzeň (Česká republika)
Činnost firmy:kompletní služby v oboru reklamy a signmakingu.
Pracovní náplň: grafické návrhy, zajištění výrobních materiálů, výroba a montáž reklam.

1987 – 1994

vedoucí Kolejního rozhlasového studia
Stavovská unie studentů ZČU, Plzeň (Česká republika)
Činnost firmy: Studentské rádio na VŠ kolejích.
Pracovní náplň: 1987 – 1989 redaktor vysílání Rádia Lochotín, poté založení nového KRS Bory –
zajištění prostor, techniky, financování, zvukových nosičů, programu, vysílání, příprava na
(neuskutečněný) přechod na bezdrátové vysílání, tzn. Žádost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání
o udělení licence k vysílání, jednání s Rektorátem Západočeské university v Plzni, Českými
radiokomunikacemi, Ochranným svazem autorským, Intergramem.

OSOBNÍ DOVEDNOSTI
Mateřský jazyk

čeština

Další jazyky

POROZUMĚNÍ

MLUVENÍ

PÍSEMNÝ PROJEV

Poslech

Čtení

Ústní interakce

Samostatný ústní
projev

angličtina

A2

A2

A2

B1

A1

ruština

A2

A2

A1

B1

A1

maturita
Úrovně: A1/A2: Začátečník - B1/B2: Nezávislý uživatel - C1/C2: Způsobilý uživatel
Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Komunikační dovednosti

dobré komuniační dovednosti získané při předchozích pracích při jednání s dodavateli i zákazníky i při
práci moderátora a diskžokeje

Organizační/manažerské
dovednosti

manažerské schopnosti (založení a provoz kolejního rozhlasového studia s cca 10 pracovníky,
založení a provoz signmakingové dílny West Media s.r.o. (1994))

Odborné dovednosti
Počítačové dovednosti

Vynikající znalost Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat; Corel Draw
Pokročilá znalost Microsoft Word, Excel, Native Instruments Traktor
Základní znalost Adobe Dreamweaver; PSpad, Stormware Pohoda

© Evropská unie, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Stránka 2 / 2

