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Osobní údaje

Jméno

Tomáš Kornoutek
Adresa

1258, Klicperova, 266 01 Beroun, Česká republika
Telefon

739 266 123
Fax


E-mail

tomas.kornoutek@gmail.com

Národnost

česká

Datum narození

13. 3. 1997


Profesní zkušenosti
	
• Data (od – do)

1. 9. 2017–31. 12. 2019

• Jméno a adresa zaměstnavatele 

Xenalli, s. r. o., Louny, Okružní 458.  
Od 1. 1. 2020 dosud
Evidence na úřadu práce (pracovní poměr jsem rozvázal na vlastní žádost z důvodu změny trvalého bydliště).

• Obor činnosti nebo odvětví

logistika

• Zastávané povolání nebo funkce 

Operátor skladování – vedoucí směny

• Hlavní činnosti a povinnosti 

vyřizování a koordinace objednávek, příprava zboží k expedici, komunikace s odběrateli i dodavateli, kontrola obalových materiálů, sepisování reklamačních protokolů



Vzdělání a profesní příprava

• Data (od – do)

Od 1. září 2015 do 29. dubna 2017
Od 1. září 2012 do 30. května 2015

• Název a druh organizace poskytující vzdělávání a přípravu 

Soukromá střední škola, s. r. o., Vřídelní 600, Karlovy Vary
Střední logistická škola, Jarní 587, Karlovy Vary

• Hlavní vyučovací předměty/profesní kvalifikace 

podniková ekonomika, marketing, obchodní a pracovní právo, účetnictví, německý jazyk, technologie skladování, zbožíznalství, administrativa skladování, mechanizační prostředky (předměty jsou uvedeny z obou typů studia)

• Označení udělené kvalifikace 

dvouleté nástavbové studium, obor Podnikání, zakončené maturitní zkouškou

• (případně) Úroveň v národní klasifikaci  

tříletý učební obor Operátor skladování, zakončené státní závěrečnou zkouškou




Osobní dovednosti a 
kompetence
Získané v průběhu života a profesní dráhy, nemusí však být stvrzeny formálními certifikáty a diplomy.

Mateřský jazyk

český 
Další jazyky



německý jazyk

• Čtení 

úroveň dobrá

• Psaní 

úroveň dobrá

• Mluvení 

úroveň dobrá


Sociální dovednosti a kompetence 
Soužití a práce s jinými lidmi v multikulturním prostředí, v postavení, ve kterém je důležité komunikovat, a v situacích, kde týmová práce je základem (např. v kultuře a ve sportu), atd.

schopnost vést kolektiv zaměstnanců, dobré komunikativní schopnosti – získané jak v zaměstnání, tak i při vedení dětského kolektivu na letních táborech v letech 2015–2019 
Organizační dovednosti a kompetence 
Koordinace a řízení lidí, projektů a rozpočtů; v zaměstnání, v dobrovolné práci (např. v kultuře a ve sportu), doma atd.

dovednosti při organizaci práce v zaměstnání i při organizaci dětských aktivit

Technické dovednosti 
a kompetence
S počítači, speciálním zařízením, stroji atd.

Počítačové
pokročilé dovednosti v aplikacích MS Office; 
základní úroveň dovedností – CSS, HTML, Java script; 
uživatelská úroveň dovedností – skladové programy RTCIS, PRYTANIS.
Technické
oprávnění k manipulaci s elektrickými vozíky (Retruck, NZV, VZV) – r. 2018


Umělecké dovednosti a kompetence
Hudba, tvůrčí psaní, návrhářství atd.

[Popište tyto kompetence a uveďte, kde jste je získali.]

Jiné dovednosti 
a kompetence
Kompetence nezmíněné výše.

Počítačové
pokročilé dovednosti v aplikacích MS Office; 
základní úroveň dovedností – CSS, HTML, Java script; 
uživatelská úroveň dovedností – skladové programy RTCIS, PRYTANIS.
Technické
oprávnění k manipulaci s elektrickými vozíky (Retruck, NZV, VZV) – r. 2018


Řidičský průkaz (průkazy)

řidičské oprávnění sk. B

Doplňující informace

reference může podat p. Ing. Jan Zima, vedoucí expedice společnosti Xenalli.


Přílohy

ověřené kopie: výučního listu a vysvědčení, 
kopie maturitního vysvědčení,
řidičské průkazy (manipulační technika a osobní automobil)



Beroun 12. února 2020						Tomáš Kornoutek

