curriculum vitae

životopis

Osobní údaje
Jméno a příjmení
Narozen
Bydliště
Rodinný stav
Zdravotní stav
Státní občanství

Bc. Jan Kramář
7. 12. 1989 v Dačicích, okr. Jindřichův Hradec
Sedláčkova 2902/26, 628 00 Brno - Líšeň
svobodný
dobrý
ČR

Kontaktní údaje
Telefon
E-mail
ICQ
Skype
Jabber
Web

+420 732 464 462
jan@kramar.cz
245-470-864
lesza_stawowski
lesza@jabbim.com
www.kramar.cz

Vzdělání

2013 - současnost
2010 - 2013
2001 - 2009

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Řízení a ekonomika podniku (magisterské
navazující studium, kombinovaná forma studia).
VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Daňové poradenství (bakalářské studium,
prezenční forma studia); v r. 2013 udělen titul bakalář.
Gymnázium, Kojetín, všeobecný obor, osmileté denní studium.

Praxe

2011 - současnost
2010 - 2012
2009 - 2011
2005
2004 - 2009

Grafik a webdesigner na volné noze.
Spolumajitel, korektor a vedoucí oddělení inzerce internetového magazínu pro
ženy veStylu.cz.
Grafik a obchodní zástupce pro Moravu v internetovém studiu Media33
zabývajícím se realizací webových stránek a aplikací, tvorbou reklamních
materiálů a marketingovou propagací.
Redaktor internetového IT magazínu PCsvět.cz
Realizace webových stránek koncovým zákazníkům v rámci vlastního studia
WELERY Solutions, grafické návrhy pro firmy realizující weby svým koncovým
zákazníkům.

Ocenění a zahraniční stáže
2009
2008
2008
2008
2007

Účast na mezinárodním semináři mladých lidí z EU, pořádaném občanským
sdružením Together v makedonské Bitole, zaměřeném na kooperaci mladých
v rámci Evropy.
Účast s webem města Kojetín na konferenci Internet ve státní správě a
samosprávě 2008 v Hradci Králové a udělení pamětního listu Senátu ČR
předsedou Senátu, MUDr. Přemyslem Sobotkou.
Vítězství webu města Kojetín v kategorii JuniorErb 2008 v rámci 9. ročníku
celostátní soutěže Junior Internet.
Účast na mezinárodním semináři mladých lidí z EU, pořádaném občanským
sdružením Together ve španělském Albacete, zaměřeném na kooperaci
mladých v rámci Evropy.
Ocenění webu města Kojetín titulem Objev roku časopisu Veřejná správa
Ministerstva vnitra České republiky – vítěz kategorie Web obce s pověřeným
obecním úřadem.

curriculum vitae

životopis

Znalosti
Výborné

Dobré

Základní

grafické návrhy internetových stránek a e-shopů
grafické návrhy uživatelských rozhraní internetových aplikací a redakčních
systémů
tvorba log a logotypů
DTP (tvorba reklamních tiskovin, letáků, brožur)
tvorba vizitek
Adobe Photoshop
kancelářské aplikace MS Office
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
HTML 5, CSS 2.0
tvorba internetových stránek
PHP
SEO

Ostatní
Jazyky

Řidičský průkaz
Zájmy
Povaha

Reference

anglický (pokročilý, na komunikativní úrovni)
německý (začátečník)
skupina B
grafika a design, internet, IT, auta a motorsport, divadlo
kreativita, spolehlivost, pečlivost, optimismus

Antonín Šebík, Media33
+420 776 214 588

