ŽIVOTOPIS
Michal Lecián
Datum narození:
Místo narození:
Občanství:
Rodinný stav:
OZP:

19.8.1990
Česká republika
Česká republika
Svobodný
Ne

Kontaktní údaje:
Telefon: 605227278
E-mail: leciamic@fel.cvut.cz
Kontaktní adresa: Praha Zbraslav, Tunelářů 274, 15600, Česká republika

Praxe:
01/2009 - dosud KFC
(50 - 99 zaměstnanců)
Známá značka fastfoodových restaurací
brigádník
Příprava jídel. Naučil jsem se flexibilně reagovat na stresové situace a okamžitě
reagovat na danou situaci.
Obor praxe: Gastronomie a pohostinství
Profese: Kuchař
Země výkonu práce: Česká republika
01/2006 - 06/2008 Impromat
(1000 - 1499 zaměstnanců)
Zlínská firma spolupracující s Hewlett-Packard.
brigádník
Testování počítačů na funkčnost, repasování nových dílů. Nahrávání nových
operačních systémů.
Obor praxe: Elektrotechnika a energetika
Země výkonu práce: Česká republika

Vzdělání:
2010 - 2013 České vysoké učení technické
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Obor Softwarová technologie a management zaměření web a multimedia
2006 - 2010 Střední průmyslová škola Zlín
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Studium slaboproudé elektrotechniky se zaměřením na výpočetní technologii

Znalosti a dovednosti:
Čeština Výborná/rodilý mluvčí
Angličtina Středně pokročilá
Znalost výpočetní techniky: Odborná
Studium na střední i vysoké škole, obor výpočetní technika se zaměřením na
webové stránky a multimedia.
Řidičský průkaz: B

Zájmy:
Počítače, florbal, fotbal, in-line brusle

Představa o hledané práci:
Lokalita pracoviště:
Typ pracovního vztahu:
Minimální požadovaný plat:
Datum možného nástupu:
Obor práce:

Praha
Práce na plný úvazek, Práce na zkrácený úvazek
15000 Kč/měsíc
ihned
Elektrotechnika a energetika, IS/IT: Správa systémů a HW, IS/IT: Vývoj aplikací a
systémů
Profese: IT analytik, Programátor, Webdesigner, Webmaster, Operátor, Tester
Typ pracovního prostředí: Možnost práce z domova
Podrobnější informace: Vzhledem k vystudovanému a dále probíhajícímu studii jsem získal kvalitní
vzdělání s výpočetní technikou.Na střední škole jsem získal širokou znalost práce na počítači. Během 4 let studia jsem se naučil pracovat nejen s Wordem či
Excelem, ale také programovat jednoduché úkoly pro mikropočítače I51 pomocí Assembleru. Od 2. ročníku jsem se zabýval jednoduchým tvořením webových
stránek.V jejich programování jsem potom pokračoval i nadále, kdy jsem to završil praktickou maturitní prací z tohoto oboru.
Ve 2 ročníku na ČVUT povinná semestrální práce z vytvoření webových stránek
stavící na PHP, registrace uživatelů do databáze, ošetření na SQL injection, kontrola formuláře pomocí JavaScriptu a PHP..
Vytvoření stránek pro tátu na Vánoce viz. http://lecian.cz/
Tento životopis byl vytvořen na www.prace.cz | www.prace.cz - nejvíce možností

