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█ SHNRUTÍ  
Pellentesque pretium lectus id turpis. Integer imperdiet lectus quis justo. Nulla non arcu 
lacinia neque faucibus fringilla. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Etiam dui sem, 
fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Duis condimentum augue id magna 
semper rutrum.  

 

█ KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI 
 

✓ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

✓ Mauris suscipit, ligula sit amet pharetra semper, nibh ante cursus purus 

✓ Duis condimentum augue id magna semper rutrum. Vestibulum fermentum tortor id  

✓ In convallis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nSchopnost  

✓ Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. 

✓ Nulla pulvinar eleifend sem 

 

█ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI  
 

09/2012 – současnost NÁZEV POZICE ZAMĚSTNAVATEL 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut enim ad minim 
veniam  

• Sed elit dui, pellentesque a, faucibus vel, interdum nec, diam.  

• Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Pellentesque arcu. Fusce 
consectetuer risus a nunc. 

•  Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. 

•  Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil 
impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis 
voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.  

• Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis 
 

 

05/2016 – současnost 
 

NÁZEV POZICE ZAMĚSTNAVATEL 

• Sed elit dui, pellentesque a, faucibus vel 

• Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue.  

• Pellentesque arcu 

• Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. 

• Nam libero tempore 

• impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis  

• Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis 
 

 

08/2016 – 12/2017 NÁZEV POZICE ZAMĚSTNAVATEL 

• Sed elit dui, pellentesque a, faucibus 

• Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Pellentesque arcu. Fusce  

•  Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. 

 

█ KONTAKT 
 

 
            +420 603 123 456 
 
          email@email.cz     
 
            

       LinkedIn 

 

 

█ JAZYKOVÉ ZNALOSTI 
 

Angličtina (B1)  

Němčina (A2)  

 

 

█ CERTIFIKACE A 

KURZY 

 
✓ Sed elit dui, pellentesque  

(2018) 
✓ Sed ac dolor sit amet purus 

malesuada congue  
(2015) 

✓ Pellentesque arcu 
(2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jméno a příjmení 

Pokud máte titul 

uveďte ho také 

Kontaktní údaje vč. 

odkazu na LinkedIn, 

pokud máte  

Výběr klíčových 

dovedností 

Souhrn  a přehled 

relevantních 

zkušeností, vše co 

vás má kvalifikovat 

pro vybranou práci 

Civilní portrétová 

fotka 

 

NE SELFIE! 

Heslovitě 

 kdo jste profesně, 

specialista na jaký 

obor, co umíte 

Jazykové znalosti uvádějte 

vždy v souladu s Evropským 

referenčním rámcem   

Jednotlivé pracovní 

zkušenosti.  

Stručně  a 

přehledně 

v bodech. Klíčová 

slova, co nejvíce 

přibližte náplň 

práce, úspěchy, 

projekty 

Doba praxe od – do 

ve formátu MM/RR 

Absolvované kurzy a získané 

certifikace 

Pokud možno uvádějte včetně 

roku získání/absolvování, 

případně i název autority, 

která certifikát vydala. 

Uvádějte jen relevantní kurzy.  

Zápatí využijte pro 

opětovné uvedení 

vašeho jména a 

kontaktu 

Stručné shrnutí –

volitelně lze uvést - kdo 

jste, jakým směrem se 

chcete profesně ubírat. 

(Vhodné především 

pokud nemáte praxi 

nebo měníte zaměření) 
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█ REFERENCE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

█ VZDĚLÁNÍ  

 

2012 Česká zemědělská univerzita v Praze 
Podnikání a administrativa 

 

Ing. 

 

█ OSTATNÍ DOVEDNOSTI 
 

MS Word  Pohoda  

MS Excel  SAP  

MS PowerPoint    

Outlook    

Adobe Photoshop    

Psaní všema 
deseti 

 

 
Řidičský průkaz sk.B 

 

Nejvyšší dosažené 

vzdělání (volitelně lze 

doplnit dosažený titul a 

rok ukončení) 

PC & další dovednosti 

Uveďte úroveň znalosti 

programů MS Office, 

případně dalších 

relevantních 

programů, ve kterých 

jste pracovali.  

Můžete uvést i další 

dovednosti důležité 

pro výkon vybrané 

pozice 

Pokud máte možnost a 

především souhlas! 

dotyčných, je vhodné 

uvést kontakt a jméno 

osoby, která může 

případně poskytnout 

referenci (nadřízený, 

HR….) 


