Životopis
Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

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

Cíl:
Využít svého vzdělání a dovedností v oblasti řízení ve zdravotnictví u rostoucí a dynamické
společnosti a přispívat k dosažení její vize.
Vzdělání:
Univerzita Karlova – hlavní obor: Medicína, vedlejší obor: Management, Praha, 2003
Relevantní absolvované zkoušky:
Management péče o zdraví
Zdravotní politika
Řízení lidských zdrojů
Řídící zkušenosti ve zdravotnictví:
pracoval jako asistent ředitele Nadace pro výzkum rakoviny plic
působil jako reprezentant Organizace pro podporu veřejného zdraví
koordinoval aktivity Institutu veřejného zdraví při Fakultní nemocnici UK
Komunikační dovednosti:
pracoval jako telefonista při různých příležitostech pořádaných Nadací pro výzkum
rakoviny plic
byl dobrovolníkem při realizaci podpůrných propagačních kampaní, při distribuci
zdravotních letáků a při průzkumech veřejného mínění o zdravotní problematice
zkušenost s denním stykem s pracovníky a managementem Nadace, řešení operativních
úkolů, koordinační aktivity
vztahy s klienty, vyřizování objednávek
prezentace výzkumů trhu s doporučením dalších kroků
Řídící dovednosti:
koordinace aktivit personálu při realizaci zákaznických požadavků
řízení zákaznických projektů
delegování pravomocí na členy týmu, poskytování rad a doporučení
Schopnost vést tým:
účast na intenzívním tréninku rozvoje vedoucích schopností v Institutu řízení v Praze
koordinátor nejrůznějších akcí u Nadace pro výzkum rakoviny plic
zvolen jako zástupce prezidenta Risk Management Institutu, který koordinuje vzdělávací
programy
IT znalosti:
Microsoft Office
HTML/web prezentace
publikační SW
podpis: Novák

Poznámky a tipy:
Jak vidíte, z tohoto typu CV se personalista nedozví, kde, jak dlouho a na jaké pozici uchazeč
pracoval. Má však k dispozici přehled toho, co může uchazeč nabídnout a jaké zkušenosti
využít. To není málo – ne každý uchazeč dokáže svůj potenciál takto prezentovat.
Na druhou stranu je třeba upozornit, že poměrně značná část personalistů se s takto pojatým
CV nespokojí a často si vyžádá ještě doplňující informace k pracovní historii. I tak je ale
možno říci, že CV splnilo svůj účel – zaujalo natolik, že následuje nějaká další akce.
Tento typ CV se používá v případech, které vyžadují zvláštní přístup – u lidí, kteří nemají široký
záběr praxe a zkušeností a chtějí zdůraznit svůj odborný a kvalifikační profil, nebo naopak u
lidí, kteří mají již velmi dlouhou praxi a musí přesvědčit personalisty, že nejsou
překvalifikování; nebo u lidí, kteří se chystají vydat zcela jiným profesním směrem.
Někdy však může tento typ CV vzbudit u personalisty nelibost. Může se domnívat, že máte co
skrývat. Uvažte proto, zda není vhodnější použít například kombinovaného typu CV
doplněného vysvětlovacím průvodním dopisem.

