Europass
ivotopis
Osobní údaje
íjmení / Jméno(a)
Adresa
Telefon
E-mail

páta Du an

Na Hrázi 19, 566 01 Vysoké Mýto, eská republika
(+420) 465 429 692
Mobilní telefon:
Dusan.Spata@cokoli.cz

Státní p íslu nost

eská republika

Datum narození

25. dubna 1982

Pohlaví

Po adované zam stnání /
profese

(+420) 797 112 233

Mu
mana er cestovního ruchu

Pracovní zku enosti
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní nápl a oblasti
odpov dnosti
Název/jméno a adresa zam stnavatele
Obor innosti i odv tví

1. ervence 2004
junior manager
administrace a organizování zájezd cestovní kancelá e (evropské destinace)
CK Léto, Horní 273, 530 12 Pardubice
cestovní ruch

Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní nápl a oblasti
odpov dnosti
Název/jméno a adresa zam stnavatele
Obor innosti i odv tví

19. ervna 2003 – 21. zá í 2003
tourist assistant
odbavování a kontrola bezpe nosti náv vník na atrakcích v zábavním parku, odpov dnost za
plynulý provoz turistického programu
Student Work Centre, Atlantic City, USA
cestovní ruch

Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní nápl a oblasti
odpov dnosti
Název/jméno a adresa zam stnavatele
Obor innosti i odv tví

10. zá í 2001 – 30. dubna 2003
recep ní
rezervace a ubytování host , základní turistický informa ní servis, sm nárenská innost
Hotel Modrý beránek, Vít zné nám stí 3, 565 01 Choce
hotelnictví a turismus

Vzd lání, odborná p íprava a
kolení
Období
Dosa ená kvalifikace
Hlavní p edm ty / profesní dovednosti
Název a typ organizace, která poskytla
vzd lání, odbornou p ípravu i kurz
Úrove vzd lání v národní nebo
mezinárodní klasifikaci

21. zá í 2000 – 12. ervna 2003
Diplomovaný specialista / DiS.
zem pis cestovního ruchu, technika cestovního ruchu, ekonomika cestovního ruchu, management,
etnictví a finan ní ízení podniku, obchodní strategie, pr vodcovská innost, hotelnictví, anglický
jazyk, n mecký jazyk, výpo etní a organiza ní technika
VO managementu a cestovního ruchu, Masarykova 579, 530 02 Pardubice,
vy í odborná kola
ISCED 5B

Schopnosti, znalosti a
dovednosti
Mate ský jazyk
Dal í jazykové znalosti
Sebehodnocení
Evropská úrove (*)

eský jazyk
Porozum ní

Poslech

tení

Mluvení

Ústní interakce
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Samostatný ústní
projev

Psaní

Angli tina
ina
Organiza ní schopnosti a
dovednosti
Technické znalosti a dovednosti
Po íta ové znalosti a dovednosti

samostatný
B2
ivatel
samostatný
samostatný
B1
B1
B1
ivatel
ivatel
(*) Spole ný evropský referen ní rámec pro jazyky
C1 zku ený u ivatel B2

samostatný
ivatel
samostatný
ivatel

B1
B1

samostatný
ivatel
samostatný
ivatel

B1
A2

samostatný
ivatel
ivatel základ
jazyka

dobré organiza ní schopnosti (plánování a organizování zájezd , logistika v sou asném zam stnání)
sm nárenská praxe
velmi dobré u ivatelské dovednosti v prost edí Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project), v
Internetovém vyhledávání, schopnost práce s ú etními (MRP), sm nárenskými (Apis) a rezerva ními
(Galileo) programy

Um lecké schopnosti a dovednosti

hra na kytaru (3 roky studia na Základní um lecké kole, Vysoké Mýto), v sou asnosti jako záliba

Dal í schopnosti, znalosti a
dovednosti

v letech 1988 – 1999 len fotbalového týmu SK Vysoké Mýto, v sou asnosti jako hobby rekrea ní
fotbal a florbal, práce s d tmi a trénování fotbalu (vedoucí na letních sportovních táborech)

idi ský pr kaz

skupina B

Dopl ující informace rodinný stav - svobodný
ílohy kopie maturitního vysv

ení a vysv

ení o absolutoriu VO
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