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PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Recepčná
Trust Pay

AUG 2020 - Doteraz

Plnenie požiadaviek vedenia spoločnosti. Starostlivosť o zasadacie miestnosti, 
uvádzanie návštev, evidencia korešpondencie,  evidencia prijatých faktúr, 
zabezpečovanie kancelárskych a spotrebných potrieb.

 

Asistentka-recepčná
ATALIAN SK

APR 2018 - JÚL 2020

Komunikácia s klientmi a plnenie požiadaviek vedenia spoločnosti, evidencia 
prijatých faktúr,  evidencia došlej a odoslanej pošty,  starostlivosť o spoločné 
priestory, zabezpečovanie kancelárskych a spotrebných potrieb, evidencia 
obchodných zmlúv, rezervácie hotelov, organizácia mítingov

 

Vedúci zamestnanec zodpovedný za 
oddelenie
Pull&Bear Slovakia s.r.o.

JAN 2018 - APR 2018

Práca s hotovosťou a platobným terminálom, obsluha zákazníkov, aranžovanie 
predajne, príjem tovaru, zodpovednosť za chod prevádzky

 

Skladníčka
FHB Group s.r.o.

MAR 2017 - DEC 2017

Práca v sklade, príprava tovaru na základe objednávok, balenie objednávok, 
kompletizácia

 

predavačka-vedúca
1 Day s.r.o.

JÚN 2016 - MAR 2017

obsluha zákazníkov, práca s  pokladňou a platobným terminálom, objednávanie 
tovaru a príjem, skladové hospodárstvo, administratívna činnosť - 
zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky

 

pracovníčka solárneho štúdia
CITY INVEST PLUS s.r.o.

DEC 2015 - APR 2016

Predaj tovaru, obsluha solária, obsluha pokladne a terminálu, zakladanie 
skladových kariet, skladové hospodárstvo, príjem tovaru, plánovanie smien 
zamestnancov, výpočet miezd

 

predavačka
City Realex s.r.o.

FEB 2015 - NOV 2015

ZNALOSTI

Hospodárska 
korešpondencia - 
Expert

Pokladňa - Expert

Skladové hospodárstvo
 - Pokročilý

Microsoft Outlook - 
Pokročilý

Microsoft Word - 
Pokročilý

Internet Explorer  - 
Expert

Microsoft Excel - Mierne 
pokročilý

JAZYKY

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Komunikatívnosť,  odolnosť voči stresu, 
schopnosť rýchlo sa učiť, tímový hráč, 
spoľahlivosť, precíznosť a samostatnosť pri plnení 
úloh, empatická, záujem o nové skúsenosti, 
dynamickosť.



Predaj tovaru, obsluha zákazníkov, vybavovanie reklamácií, obsluha pokladne a 
terminálu, príjem tovaru

 

krupierka
Fischer Games s.r.o.

JAN 2013 - JAN 2014

vyplácanie automatov, podávanie nápojov, obsluha za barom
 

VZDELANIE

SOU Račianska 105
chemický technik
Bratislava, Slovenská republika
1999 - 2003

KURZ ALEBO CERTIF IKÁT

Time a stress manažment eliminácia a zvládanie stresu
Macrosoft-Mgr.Mária Černáková
Time a stress manažment eliminácia a zvládanie stresu

 
2019 - 2019

MS Excell pre mierne pokročilých
Ing.Miroslav Duchaj
MS Excell pre mierne pokročilých

 
2018 - 2018


