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Studium humanitní vzdělanosti září 2013 — dosud

Pomaturitní studium anglického jazyka září 2012 — červen 2013

Provoz diplomatických služeb září 2008 — červen 2012

Vanio Solutions s. r. o. srpen 2014 — dosud

Euregio Egrensis Arbeitsgemeinschaft
Bayern e.V.

srpen 2013 — září 2013

Kulich o. s. červenec 2012 — červenec 2013

Různé společnosti březen 2009 — červen 2013

EMTC - Czech a.s. březen 2009 — červen 2009

Michaela Krausová

VZDĚLÁNÍ

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

probíhající studium bakalářského programu

MAVO jazyková škola

SOŠ pro administrativu EU

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Manažerka kanceláře a HR

Stážistka

Praktikum na radnicích měst Wunsiedel a Marktredwitz v Německu: seznámení s administrativou radnic, školení
o projektech podporovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj a školení o politických nadacích.

Chůva

Promotérka a operátorka

Krátkodobé brigády zaměřené na podporu prodeje.

Asistentka prodeje - operátorka

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST
2014  2014  - semestrální projekt k zavedení participativního rozpočtu v HMP
2014  2014  - koordinátorka platformy www.otevremeradotin.cz na Praze 16 
20132013  - zajištění veřejného výběrověho řízení pro uchazeče o stáže v oblasti PR a právní analýzy pro kancelář
senátora Libora Michálka
20132013  - členství v personálním odboru České pirátské strany: průvodkyně nováčků
20122012 - spojka mezi Prahou a Karlovarským krajem v průběhu kampaně Pirátů v krajských volbách
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2012 2012 - členství v komisi pro kopírování a Internet  České pirátské strany
20112011  - počátek členství u Pirátů
20102010  - spolupráce s Piráty před komunálními volbami v Praze

DOVEDNOSTI
Poč ít ač ové  z nalos t i a dove dnos t i:Poč ít ač ové  z nalos t i a dove dnos t i:
Linux, Windows, Redmine, forum.pirati.cz, Filezilla, psaní deseti prsty:  340 úhozů/min
Základní znalost: Git, Netbeans, Photoshop, Gimp, HTML, CSS

Jaz yk ové  z nalos t i a dove dnos t i:Jaz yk ové  z nalos t i a dove dnos t i:
anglický jazyk B2
německý jazyk B1
překládání z anglického do českého jazyka

Os t at ní z nalos t i a dove dnos t i:Os t at ní z nalos t i a dove dnos t i:
personalistika: hledání posil do týmu, komunikace s uchazeči, zajištění pohovorů, péče o zaměstnance;
testování webových aplikací, tvorba testovacích scénářů v anglickém jazyce, tvorba návodů pro zaměstnance,
zpracování firemního vyúčtování a péče o pokladnu

ZÁJMY
Ráda trávím čas ve společnosti jiných lidí a zvířat, čtu naučnou literaturu z oblasti antropologie, filosofie a
historie, baví mě společenské i počítačové hry.
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