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OSOBNI ÚDAJE

Titul:

Ing.

Jméno a příjmení:

Petr Hlaváček

Datum narození:

4.3.1985

Místo narození:

Opava

Bydliště:

Opava

Kontaktní spojení:

tel: +420 777 624 179; e-mail: info@petrhlavacek.cz

VZDĚLÁNÍ
Studium:
2000 – 2004

Mendelovo gymnázium Opava

2004 – 2005

Slezská univerzita v Opavě - obor Matematika v ekonomii

2004 – 2007

Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, obor ekonomika podniku, bakalářské
studium

2007 – 2010

Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, obor ekonomika podniku, navazující
magisterské studium

2010 – 2011

Slezská univerzita v Opavě - obor Počítačová technika a její aplikace

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
Cizí jazyk:

Angličtina – úroveň C1 – nepřetržité studium, využití jazyka v praxi, četba
odborné literatury (maturita, zkouška na VŠ, kurz business English), slovem
i písmem
Španělština – úroveň B1 – nepřetržité studium, slovem i písmem
Francouzština – úroveň A1 - 2 semestry francouzštiny (zkouška na VŠ),
základní znalost

Informační technologie:

Výborná aktivní znalost MS Windows, Mac OSX, MS Office Word, Excel,
Powerpoint, Access, Outlook, Project, Visio, Kerio Connect, Kerio Control,
Lotus Notes + CRM aplikace Lotus WHEEL, MarkZone, Google Apps,
Microsoft Office 365, Microsoft Live Custom Domains
Administrátor Small Business Server + Microsoft Exchange, Kerio Control +
Kerio Connect, Office365, Lotus Notes
Administrátorské školení Lotus Notes
Tvorba on-line marketingových strategií – zvýšení konverzí, návštěvnosti,
uživatelské přívětivosti
Tvorba webů a e-shopů
Lektor výuky práce na PC
Lektor MS Office – Začátečníci i pokročilí uživatelé, využití nástrojů pro
zvýšení produktivity v MS Excel
Lektor využití iPad a iPhone v praxi a pro zvýšení produktivity, odborný
konzultant pro mobilní Apple zařízení
Definice, správa a administrace marketingových strategií a kampaní
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SEO, Google Apps, Google Analytics,
Zkušenosti s různými distribucemi GNU/Linux
Zkušenosti s CMS a e-shop skripty včetně Open source systémů
IPv4, IPv6, DNS záznamy
Základy HTML, CSS a PHP
Ostatní:

Odborný konzultant Benchmarkindex
Lektor obchodních dovedností, Sales boost, Definice obchodní strategie
Lektor LEAN manufacturing (procesy a nástroje, např. VSM, 5S, Kaizen,
Ishikawa, FMEA a další)
Implementace LEAN nástrojů a procesů ve firmách klientů
Žádosti o dotace v programech na podporu rozvoje malých a středních
podniků poskytovaných z fondů EU a státního rozpočtu ČR
Zpracování studií proveditelnosti a analýz
Příprava a vyhodnocování výběrových řízení
Marketingové průzkumy a analýzy
Tvorba e-learningových kurzů
Návrh a zpracování systému odměňování firmy
Definice, metrika a vizualizace KPIs
Zpracování VSM a procesních map
Tvorba, analýza a vyhodnocení on-line dotazníků

Další školení:

Certifikace Benchmarkindex
Certifikát školení lektorů - KOMPETENCE - Projekt EQUAL
Oblasti podpory Regionálního operačního programu
Projektová příprava z programů a podporu podnikání v období 2007-2013,
financované ze strukturálních fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu
České republiky
Kaizen, Lean manufacturing

Významní klienti:

LEAN konzultant, optimalizace a nastavení procesů, zvýšení
produktivity práce, nastavení KPIs
FOXCONN CZ, s.r.o., ŠkoFIN s.r.o., Vítkovice, a.s., VÍTKOVICE Doprava,
a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., HOBES spol. s r.o., MITAS a.s.,
Krnovské opravny a strojírny s.r.o., Rodinný pivovar BERNARD a.s.,
WALMAG MAGNETICS s.r.o., KBA-Grafitec s.r.o., Mdexx Magnetronic
Devices, s.r.o, HOBES, spol. s r.o, BENEKOVterm s.r.o., ZEVETA MACHINERY
a.s. a další …
MS Office školení, IT infrastruktura, marketingové kampaně, tvorba
a správa webů, PPC
Rádio Čas s.r.o., Continental Barum s.r.o., eCENTRE, a.s., ASTRA, spol. s
r.o., Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD, Bojkovice, VALIANT - TMS
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Czech s.r.o., Profidach s.r.o., CENTROPROJEKT GROUP a.s., JANČA V.M.
s.r.o., EGO Zlín, spol. s r.o., IRISA, výrobní družstvo, STROJCAR s.r.o.,
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka o.s., hrejihned.cz, JC TRANS, s.r.o.
a další …
Řidičské oprávnění:

skupina „B", aktivní řidič, potvrzení o školení způsobilosti řidičů

Obecně:

komunikativnost, samostatnost, flexibilita, kreativita, logické uvažování,
asertivita, analytické dovednosti, zájem učit se novým věcem

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
březen 2016 – současnost

BU1 sport s.r.o. – www.bu1.cz, www.bu1gloves.com
spolumajitel, výkonný ředitel – vlastní značka brankářských fotbalových
rukavic

leden 2009 – současnost

OSVČ - www.petrhlavacek.cz, www.iphonepro.cz, www.officetutes.com
odborný konzultant v oblasti informačních technologií;
definice, administrace a správa marketingových kampaní;
nákup, prodej a servis informačních technologií;
tvorba e-learningových kurzů, e-shopů, webových stránek a aplikací pro
podnikatele,
oprava Apple iPhone, iPad, Apple Watch,
lektor MS Office, lektor Apple iPhone a iPad

leden 2007 – duben 2016

DC VISION, s.r.o. - www.dcvision.cz
ICT konzultant se zaměřením na Operational Excellence
Lektor a odborný konzultant LEAN, 5S, Six Sigma atp.
Lektor poradenských a vzdělávacích projektů
Příprava a vyhodnocování výběrových řízení, tvorba e-learningových kurzů
Zpracování a vyhodnocení marketingových šetření
IT správce a administrátor

leden 11 - březen 11

Rijnconsult B.V. Nizozemí - www.rijnconsult.nl
Implementace LEAN procesů, marketing, sociální sítě

leden 06 – červen O7

GE Money Multiservis – www.multiservis.cz
Administrátor splátkového prodeje

… další reference na vyžádání
ZÁLIBY
– zejména sport - závodně – fotbal a futsal
– IT, hardwarové i softwarové vybavení, elektronika, technika
– četba odborné literatury
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