ŽIVOTOPIS
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Telefonní číslo:
Email: :
Datum narození:

Mgr. Ivana Hrbáčková
Krokova 13, Praha 2, ČR
+ 420 775 296 555
ivanahrbackova@gmail.com
9. 12. 1978

Místo narození:

Domažlice, ČR

Národnost:
Stav:
Pohlaví:

česká
svobodná
ženské

Vzdělání:
2001 – 2004

Kvalifikace: Mgr.
Obor: Kulturní antropologie Předního Východu

01/2004 – 03/2004
09/2002 – 03/2003

1998 – 2001

1997 – 1998
1990 – 1997

Praxe:
2011 - 2015

Západočeská univerzita Plzeň
Mezinárodní teritoriální studia, Fakulta humanitních studií
Univerzita v Damašku v Sýrii, Institut jazyků
Intenzivní kurz arabského jazyka
Univerzita v Hamburku v Německu, Asien - Afrika Institut
Stipendium – studium oboru Islamwissenschaft
Kurz německého jazyka zakončený zkouškou
Kvalifikace: Bc.
Obor: Humanitní studia
Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta humanitních studií
Jazykový kurz – němčina, angličtina
Obchodní akademie, Domažlice
Obor: Ekonomika
Kvalifikace: Maturita z účetnictví, ekonomiky, českého a německého
jazyka (s vyznamenáním); státní zkouška z psaní na stroji

YOGA SANGHA, s.r.o. – majitelka, jednatelka
Organizace jógových akcí a pobytů v ČR, Evropě i po celém světě. Podpora

2014 – 2015
08/2007 – 03/ 2011

jógové praxe v každodenním životě. Kompletní produkční zajištění.
Guest Services / KARLOVY VARY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Senior Event Manager / SARA EVENTS production
Produkce & event management – zodpovědnost za kompletní produkční
zajištění akcí pro klienty (odborné konference, tiskové konference, firemní
akce, party, plesy, roadshow, golfové turnaje, módní přehlídky, apod.).
Marketingové a komunikační strategie.
Organizace. Tvůrčí a kreativní řešení.

09/2006 – 04/2007

12/2004 – 08/2006

Marketingové akce pro významné klienty jako Sony, OMV, Microsoft, apod.
PR Specialist / GREAT UNITED TRADING, s. r. o.
PR aktivity pro značku TIME OUT - komunikace s novináři, brand PR, image
PR, corporate PR, marketingové aktivity.
Marketing Manager / ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna
Marketingové a PR aktivity, zodpovědnost za svěřený region plzeňského a
karlovarského kraje - podpora prodeje, koordinace produktových a image

kampaní, organizace marketingových akcí, rozplánování svěřeného budgetu,
analýzy, reporty; zaměřeno na retail.

2001 – 2011

Živnostenský list - průvodcovská činnost
Průvodce, delegát - v různých destinacích – Řecko, Chorvatsko, Itálie.
Průvodce pobytových i poznávacích zájezdů, práce v kanceláři – marketing,
plánování zájezdů a tvorba katalogů.
Živnostenský list - reklamní činnost a marketing
Práce pro různé firmy a agentury především v oblasti reklamy. Účast a
propagaci na různých výstavách a veletrzích. Vyškolena v oblasti
komunikace a jednání se zákazníkem.

2001 – 2003

Promotér - mobilní operátor Oskar (společnost Oskar Mobil)
Marketing a podpora prodeje

09/2003 – 12/2003
1997 – 2001

Marketing, Office Manager - MC Bauchemie, Plzeň
Servírka - Zámecká restaurace H. Týn, letní sezóna, 2001 someliérský kurz

Jazyky:
Český jazyk – rodný

Arabský jazyk – základy

Anglický jazyk – aktivně

Chorvatský jazyk – základy

Německý jazyk – aktivně

Hebrejský jazyk - základy

Práce s počítačem:
MS Office – Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook; SAP
Řidičský průkaz:
Aktivní řidič - skupina B
Dodatečné informace:
Jsem flexibilní, dynamická a komunikativní osobnost. Ráda se učím a poznávám nové věci. Baví mě oblast
produkce, cestovního ruchu, marketingu, umění, fotografie a filmu. Zajímám se o historii a kulturu různých
zemí, hodně cestuji. Praktikuji jógu, aktivně plavu, jezdím na kole a lyžuji. Aktivně fotím.
Datum: Praha, 1. 1. 2015

