
  Matěj Štroch
Technický obor
23 let

 
Vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Občanství: Česká republika
 
E-mail: mstroch@seznam.cz
Telefon: 604600623
Bydliště: Cihelna, Pardubice
 
Osobní www: http://www.webdes.cz
 
Představení: Jsem mladý a veselý člověk co rád sportuje, poznává svět

ze sedla motorky a vaří. Mezi mé hlavní záliby patří tenis,
squash, cyklistika, in-line bruslení, motocykly, programování,
přátelé, vodáctví a vše u čeho se člověk nenudí. Mám rád
smysl pro pořádek, věci na pravém místě, intuitivnost a
důslednost, naopak nemám rád neupřímnost a přetvářku.
Rád poznávám a učím se novým věcem, jsem komunikativní
a jsem rád ve společnosti. Také jsem členem Sdružení přátel
vodicích psů, kde pomáhám s organizací různých aktivit pro
nevidomé. Momentálně studuji na Pardubické univerzitě obor
informatika veveřejné správě - 3. ročník dálkového studia.
Hledám zajímavou a nejednotvárnou práci nejlépe v oboru
informatika, nebo podobném technickém oboru, či veřejné
správě.

 

Praxe
 
11/2012 - 12/2013 Systémový analytik

IS/IT: Vývoj aplikací a systémů

Energie MaR s.r.o. (20 - 24 zaměstnanců)
Měření a regulace, automatizace

Vývoj aplikací typu vizualizace pro obsluhu dispečerských
pracovišť v městských kotelnách a soukromých objektech (SW
- Reliance a Mozaik fy. GEOVAP a Amit). Kompletní správa,
údržba a technická podpora zákazníkovi jak po telefonu, tak
i řešení problémů na místě. Čtení v technické a projektové
dokumentaci. Údržba HW a SW vybavení zákazníků v rámci
zákazníckých servisů, údržba HW, SW a sítě firmy. Tvorba
manuálů

mailto:mstroch@seznam.cz
http://www.webdes.cz


Referenční osoby:
Petr Šubrt, vedoucí ASŘ
subrt@energiemar.cz

 
03/2011 - 03/2012 Servisní technik

Výroba a průmysl

Hansa Flex, spol. s.r.o. (50 - 99 zaměstnanců)
Kompletní péče o hydrauliku

Prodej, poradenství a vedení pobočky. Kompletní péče v oboru
hydraulika - výroba hydr. hadic, prodej šroubení. Vyřizování
objednávek, poptávek, základní administrativa - dodací listy,
PPD, fakturace, dobropis, objednávání zboží. Komunikace se
zákazníkem, odborné poradenství. Návštěva firem a řešení
problémů. Podpora a komunikace s ostatními pobočkami.

 
05/2007 - 11/2011 Montážník

Elektrotechnika a energetika

RCD Radikomunikace s.r.o. (50 - 99 zaměstnanců)
Radikomunikace

Montáž antén, montáž elektronických zařízení, kalibrace
měřicích přístrojů

 
01/2008 - 05/2009 Operátor telefonní linky 1188

Telekomunikace

Legendor, s.r.o (200 - 249 zaměstnanců)
Zajištění telekomunikační linky

Vyhledávání informací zákazníkovi, práce na počítači, s
internetem, ve vyhledávacím programu. Komunikace se
zákazníkem

 
07/2008 - 08/2008 Rozvoz jídel

Gastronomie a pohostinství

Restaurace Pineta (1 - 5 zaměstnanců)
Restaurační činnost

Rozvoz jídel zákazníkovi po Pardubicích i blízkém okolí,
plánování cest.

 

Vzdělání
 



2011 - dosud Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Informatika ve veřejné správě
 
2006 - 2010 Střední průmyslová škola Elektrotechnická a Vyšší

 odborná škola Pardubice
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Výpočetní a automatizační technika
 

Cizí Jazyky
 
Čeština    Výborná/rodilý mluvčí
 
Angličtina    Mírně pokročilá
 

Znalosti a dovednosti
 
Řidičský průkaz: A, B

Jsem aktivním řidičem
 
Znalost
výpočetní techniky:

   Odborná
programovací jazyk PHP, JavaScript, MySQL databáze, HTML,
windows, Office (word, excel, powerpoint), internet, nyní
přecházím na jazyk JAVA, základy ms-project, geografické IS

 

Zájmy
 
tvorba webových stránek, motorky, turistika, cyklistika, vodní sporty - kanoe, vaření,
tennis, kultura, hudba, studie programovacího jazyka JAVA pro Android, přátelé


