
Kateřina Huňková, DiS.

  1990   Biskupice, okres Zlín

  725845878   katy.hunkova@gmail.com

Vzdělání  9/2010–6/2013 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola
ekonomická Zlín - Účetnictví a finanční řízení
Vyšší odborné

9/2005–6/2009 Střední škola obchodně technická - Obchodník
SŠ s maturitou

Praxe  5/2020–dosud Eurona by Cerny
TOP Manažer
Práce na ŽL Poradenství v oblasti bytové a tělové kosmetiky a potravin
pro zdraví životní styl Poradenství pro nově registrované Školení pro
stálé a nově registrované Vedení osobní sítě (cca 330 lidí)

 
8/2010–dosud HONET Biskupice

Administrativní pracovník
Vyřizování objednávek Sepisování smluv Jednání s klienty Drobné
účetní práce

 
4/2022–4/2022 Základní škola a Mateřská škola Ludkovice

Asistent pedagoga
Praxe v rámci studia - 40 hodin Pomoc při učení dítěte s lehkým
mentálním postižením

 
1/2017–5/2020 Eurona by Cerny

Poradce
Poradenství v oblasti bytové a tělové kosmetiky a potravin pro zdraví
životní styl Poradenství pro nově registrované Školení pro stálé a nově
registrované

 
11/2014–5/2015 Uloženka s.r.o.

Pracovník příjmu a výdeje - junior
Příjem a výdej zásilek Kontrola podávaných zásilek Inkasování částek
Evidence podaných a vydaných zásilek Příjem reklamací

 
11/2013–10/2014 Česká pošta

Pracovník přepážky
Příjem vybraných druhů poštovních zásilek k provedení služby v
souladu s poštovními podmínkami. Kontrola podávaných zásilek.
Inkasování částek dle platného ceníku za uskutečněná podání. Výdej
poštovních zásilek a peněžních hotovostí v souladu s poštovními
předpisy. Evidence podaných a vydaných poštovních zásilek v
systému APOST. Zpracování a kontrola provozních dokladů. Prodej
cenin a doplňkového sortimentu. Příjem reklamací souvisejících s
provozem a službami pošty.

 
3/2013–3/2013 Kirpik, s. r. o.

Prodavač
Brigáda - prodej velikonočních cukrovinek na stánku

 
7/2012–8/2012 Konform Plastic, s. r. o. Zlín

Lisařka
Brigáda - výroba plastových dílů do aut

 
6/2011–8/2011 Pekařství Vintrová Luhačovice

Pekař
Brigáda - příprava a pečení pekařských výrobků

 
8/2010–8/2010 Levier, s. r. o.

Šička
Brigáda - šití sportovních oděvů



 
9/2008–6/2009 Betona Dřímal, spol. s r.o.

Administrativní pracovník
Praxe v rámci studia - vypisování daňových dokladů - komunikace s
klienty

 
7/2008–8/2008 Luko Holešov, pobočka Mysločovice

Prodavač
Brigáda - prodej a vybalování zboží

 
9/2007–6/2008 Prodavačka

John Garfield - CZ s.r.o.
Praxe v rámci studia - prodej dámské a pánské obuvi

 
9/2006–6/2007 Obuv 24 Otafuko

Prodavač
Praxe v rámci studia - prodej dámské a pánské obuvi

 
9/2005–6/2006 Terno Zlín Louky

Prodavač
Praxe v rámci studia - prodej a vybalování zboží

Kurzy  květen 2022 Studium pro asistenty pedagoga
Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro
činnost asistenta pedagoga. Praxe ve školském zařízení - práce s
mentálně postiženým dítětem

Jazykové znalosti  angličtina základní
němčina mírně pokročilá
čeština výborná

Řidičský průkaz  B - osobní auta

Technické znalosti a dovednosti  MS Windows 8 / 10
Textový editor (MS Word), Tabulkový kalkulátor (MS Excel),
Prezentační program (MS PowerPoint), Internet / e-mail, MS Outlook

Další programy a počítačové znalosti
Účetní program Pohoda

Zájmy  Háčkování, tvoření, hra na zobcovou a altovou flétnu, tančení, sbor
dobrovolných hasičů - trenérka žákyň, sbor dobrovolných hasičů -
hospodář

  DATABÁZE UCHAZEČŮ O PRÁCI
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