Životopis

Osobní údaje
Jméno / Příjmení
Adresa
Telefon
E-mail
Státní příslušnost
Datum narození
Pracovní zkušenosti
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Gabriela Solichová
U Vodovodu 14, Praha 25
+420 123 123 123
123@seznam.cz
Česká republika
22.4.1919

1/2005-dosud
Senior Consultant
vedení samostatných personálně-poradenských projektů pro klienty
(společnosti z
oblasti strojní výroby, IT a telekomunikací)
vyhledávání vhodných kandidátů na pozice (zejména technické a
obchodní pozice na úrovni specialistů, středního vyššího
managementu)
komunikace s HR manažery a specialisty u klienta
akvizice nových projektů
realizace Assessment center na výrobní a obchodní pozice
řízení outsourcingového projektu náboru absolventů VŠ pro klienta
(realizace 5-7 assessment center měsíčně pro českou a slovenskou
pobočku klienta, zastřešení
veškeré komunikace s kandidáty, reporting, statistiky procesu, vedení
týmu 3
projektových asistentů) včetně spolupráce s vysokými školami při
oslovování kandidátů

Název/jméno zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

XLS & Partner Praha, s.r.o.
Personálně-poradenská společnost

Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

09/2003-12/2004
Junior Consultant
vedení samostatných personálně-poradenských projektů (klienti z
oblasti chemické a strojní výroby, IT a telekomunikací)
vyhledávání vhodných kandidátů na pozice (zejména technické a
obchodní pozice na úrovni specialistů a středního managementu)
komunikace s HR manažery a specialisty
realizace Assessment center na výrobní a obchodní pozice řízení
outsourcingového projektu náboru absolventů VŠ pro klienta
(realizace 3-4 assessment center měsíčně, zastřešení veškeré
komunikace s kandidáty, reporting, statistiky procesu, vedení týmu 3
projektových asistentů)
řízení projektu výběru specialistů na technické a obchodní pozice pro
strojírenský
koncern (realizace 2-4 assessment center měsíčně, vyhledávání
specialistů
na poptávané pozice)
komunikace s klienty, poradenství v oblasti náboru kandidátů
příprava prezentací
XLS & Partner Praha, s.r.o.
Personálně-poradenská společnost

Název/jméno zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

Schopnosti, znalosti
a dovednosti
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Název/jméno zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Název/jméno zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

12/2002- 08/2003
Projektová asistentka
administrativní podpora personálních konzultantů
příprava materiálů pro tréninkové oddělení
telefonický screening kandidátů
zpracování materiál uchazečů o zaměstnání
práce s firemní databází
příprava a správa inzerce (tiskové i internetové)
příprava prezentací
XLS & Partner Praha, s.r.o.
Personálně-poradenská společnost
07/1999-06/2003
Člen projektového týmu
odpovědnost za obsahovou stránku projektu
marketingová propagace (od roku 2003 je server nejnavštěvovanějším
studentských server v ČR)
administrativní zajištění projektu
komunikace s přispěvateli
návrhy na optimalizaci obsahu serveru
www.seminárky.cz
Studentský studijní server

Vzdělání, odborná příprava
a školení
Období
Dosažená kvalifikace
Obor
Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání

2000-dosud
Magisterské studium
Sociologie, studijní profilace na oblast sociologie práce a personální
problematiky na současném trhu práce.
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Externí studium (předpokládané ukončení magisterského stupně
vzdělání 06/2006)

Období
Dosažená kvalifikace
Obor
Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání

1996-2001
Ing.
Podniková ekonomika se specializací Marketing a Obchod
Vysoká škola báňská – Technická Univerzita v Ostravě, Ekonomická fakulta

Období
Dosažená kvalifikace
Obor
Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání

1991-1996
Maturitní zkouška
Podniková ekonomika
Obchodní akademie, Orlová

Mateřský jazyk

Český jazyk

Další jazykové znalosti
Sebehodnocení
(*)
Evropská úroveň

Porozumění
Poslech
Čtení

Mluvení
Samostatný ústní
projev
pokročilý
Středně pokročilý
(v současnosti
nepoužíván)

Psaní
Písemný
projev
pokročilý
Středně
pokročilý
(v současnosti
nepoužíván)
Začátečník

Anglický jazyk
Francouzský jazyk

Pokročilý
Středně
pokročilý

Pokročilý
Středně
pokročilý

Polský jazyk

pokročilý

Pokročilý

Počítačové znalosti a dovednosti

- MS Windows, MS Office, Internet, Outlook Express (vše na
špičkové úrovni)
- Macromedia Dreamweaver, MS Access (uživatelsky)
- základy SPSS
- základy HTLM, MySQL

Řidičský průkaz

B

Středně pokročilý

