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Adresa:
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E-mail:

Jan Novák
Lísková 358
Tábor
656 565 656
novak@mail.com

Přehled kvalifikace:
- manažerská zkušenost v oblasti distribuce, organizace a plánování
- zkušenost s restrukturalizací dvou distribučních společností
- zkušenost s určováním obchodních cílů a motivací personálu jich dosáhnout
- silná orientace na zákaznický servis (předplatitelé, inzerenti, partneři)
- velmi pokročilý uživatel MS Office
Pracovní zkušenosti:
Zelená komunikační společnost a.s.
Ředitel divize 1/2000 – dosud
- návrh a implementace nové strategie vedoucí ke zvýšení ziskovosti a kvality služeb
divize
- dohled a odpovědnost za balení a distribuci více než 200 000 produktů
- koordinace obchodní expanze
- řízení finančního rozpočtu divize
- vedení týmu 65 pracovníků, řízení, výcvik, nábor zaměstnanců
Svobodný tisk, s.r.o.
Manažer distribuce 6/1996 – 12/1999
- dohled na síť 200 agentů, zajišťujících dodávky tisku
- ednání s nejvýznamnějšími inzertními klienty
- dohled nad rozpočtem, řízení finančního hospodaření oddělení
- rozvoj strategie a taktiky
- tvorba a zavedení akčního plánu nového distribučního programu
- přijímání nových zaměstnanců a jejich výcvik
- odpovědnost za distribuci tisku více než 450 000 předplatitelům
Manažer nákladu 1996 – 1999
- odpovědnost za dosažení cílů daných pro náklad, řízení týmu
- podpora prodeje
- zpracování statistik a podkladů pro další plánování růstu nákladu
Oblastní manažer pro alternativní dodávky 1995 – 1999
- tvorba nové struktury dodávek s použitím speciálního trasovacího SW
- jednání s distribučními agenty
Supervizor dodávek 1994 – 1999
- komunikace s distribučními agenty
- podpora prodeje
- dohled nad vývojem kontrolních koeficientů a vyhodnocování efektivity

Šťastný bulletin, s.r.o.
Specialista přímých dodávek 1990 – 1994
- odpovědnost za dodávky do domácností a odběratelům jednotlivých výtisků
- podpora prodeje a rozvoj nových oblastí
Vzdělání:
Univerzita Karlova, Praha – Fakulta žurnalistiky, obor Ekonomika a obchod – 1990, titul: Bc.
Kurzy:
- Přijímání pracovníků a osobní interview, Vzdělávací škola manažerů, 10/2002
- Projektové řízení – pokročilé techniky, Vzdělávací institut, Brno, 5/ 1999
- Řízení změn, Učební centrum změnového managementu, Praha, 9/1998
- Operation Management, American Management Association, Detroit, USA, 7/1997
Profesní členství:
Asociace alternativní přepravy
Mezinárodní organizace nezávislého tisku
podpis: Novák

Poznámky a tipy:
Je možné použít 3. osobu jednotného čísla (například: navrhl a implementoval novou
strukturu oddělení…, koordinoval…, řídil tým…, zodpovídal za rozpočet…)
V závěru CV můžete uvést údaje osobního charakteru, pokud chcete (například datum nebo
jen rok narození, případně své zájmy, poznámku, že jste nekuřák apod.)
Vzdělání může být uvedeno i na začátku CV ještě před výčtem praxe. Čím více však máte
profesních zkušeností a delší praxi, tím více ztrácí vzdělání na váze a je tedy vhodnější umístit
je až za popis praxe. Naopak absolventi a ti, kdo mají praxi kratší, uvedou vzdělání výše.
Místo sekce Profesní členství (pokud ji například nemáte čím naplnit) můžete uvést i výčet
svých dosavadních úspěchů, zahraniční stáže, publikační činnost nebo vědecké práce a
zajímavá ocenění, která jste získali.

