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2011 -2013

2009 -2011

1990 -1993

 

 

 

Magisterské vzdělání, 

Bakalářské vzdělání, 

Univerzita Tomáše Bati 
Zlín, Fakulta multimediálních komunikací, 
obor Marketingové komunikace

Univerzita Tomáše Bati 
Zlín, Fakulta mutimediálních komunikací, 
obor Marketingové komunikace

úplné střední s maturitou, SPSŠ strojnická, 
Vsetín

2016 - dosud

říjen 2014 - říjen 2015

leden 2012 - září 2014

2008 -2011

2006 -září 2009

srpen 2002 -2006

2000 -2002

1998 -2000

1994 -1998

Editor Newton Technologies

Freelancer / VŠE

Vedoucí oddělení projektů a komunikačních nástrojů. 

Study in Prague,

ředitelka Sekce marketingu. 

pozice samostatné tiskové mluvčí. 
koordinace 

Komunikace a koordinace aktivit SFRB s KB, a.s. 
Program JESSICA. 

www.portalobydleni.cz www.sfrb.cz 

marketingová konzultantka

politický a regionální marketing

Vedení komunikační a marketingové společnosti

Account manager, vedení zakázek pro klienty 
Sun Microsystms, Commercial Union, Linde, a.s.

další info na vyžádání

Konzultace a koordinace dílčích projektů pro . 
Komplexní kreativní činnosti pro webové projekty.

Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze.
Zodpovědnost 

za přípravu strategických dokumentů ÚVT a UK. Koordinace zavádění 
jednotných komunikačních prostředků na UK. Koordinace tvorby 
školících, informačních a prezentačních materiálů. Řízení projektů a 
pracovníků napříč ÚVT ve vymezených oblastech. Koordinace a vedení 
projektu 5 VŠ v Praze (UK, ČVUT, VŠE, VŠCHT, ČZU) - 
se zodpovědností za vizuální stránku projektu a koordinace obsahové a 
IT skupiny 

Státní fond rozvoje bydlení - 
Řízení sekce a externích pracovníků, interní PR, aktivní komunikace 
s médii – Aktivní spolupráce 
a činností spolupracujících organizací z řad odborné 
veřejnosti zasahující do gesce bydlení, vč. jednotlivých resortů státní 
správy. při imple-
mentaci finančního nástroje EU – 
Zodpovědnost za vedení a obsahovou náplň Portálu o bydlení 
a web SFRB a

OSVČ,
Konzultační a poradenská činnost se zaměřením na veřejnou sféru, 

mateřská dovolená

imprimé, s.r.o.

Vybraní klienti - Vědeckotechnický park, a.s., Město Plzeň, Plzeňské 
městské dopravní podniky, a.s., Celestika a.s., Metro ČR a.s., ARDO 
Mochov, s.r.o, Newton IT, projektová spolupráce s GTS (Alive)

mateřská dovolená

1. pozitivní, s.r.o. - komunikační a reklamní agentura

Adverta Interpartners, a.s. / Ringier ČR, a.s.
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komunikativnost,

odolnost vůči stresu

MS Office

znalost redakčních systémů pro webové stránky

občanská bezúhonnost, loajalita

 let bez nehod,

Instruktor AVK

 

  

 

  

 

 
 

 

schopnost práce v týmu

ochota učit se,

znalost počítačových programů , speciální   
zaměření na prezentační programy

korektnost a

jazykové znalosti: čeština, slovenština, angličtina - B1, 
základy ruštiny (obnovení výuky)

řidičský průkaz sk. A, B + E 
( plný počet bodů)
Certifikát ČHS (Česká hiporehabilitační společnost)

 (aktivity s využitím koní)

 

25

25.1.1975
Datum narození

PROFIL A DOVEDNOSTI

+420 723 232 453
Mobil

jana@maresova.com
E-mail

Česká
Národnost

Čeština (rodilý mluvčí), Angličtina (B1)
Znalost jazyků

Reference na vyžádání.

V Praze, 1.1.2022
Jana Marešová
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