Milan Malušek

marketingový a projektový manažer
+420 731 471 896

mmalusek@gmail.com

PROFIL

VZDĚLÁNÍ
VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002 | titul: Ing.
Marketing, obchod a management

16 let praxe
v marketingu a projektech
Uznávám čestnost, nadšení, dobrý tým,
a disciplínu. To jsou také hodnoty
ragby, které předávám dál jako
trenér a rozhodčí.
Vždy jsem spolehlivým parťákem pro
kolegy, kamarády, rodinu a děti!
... a taky rád vařím, pořádám
setkání, fotím, filmuji,
objevuji nové země a sportuji

Kurzy a kvalifikace:
G4Works: Google řešení pro business, cloud a sdílení dat
Inspektor: v defektoskopii pro metody VT, PT, MT
Interní auditor kvality: ISO 9001 QMS
Manager shadowing program: Ogilvy & Mather

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
ATG - ADVANCED TECHNOLOGY GROUP
Marketingový a projektový manažer | 2008 > 2018
Marketing: Interní a externí komunikace, zavedení CI/CD - Corporate Identity
& Corporate Design. Promotion, PR články, veletrhy a konference.
Direct-mailing, správa
a design webových stránek. Foto & video prezentace produktů.

DOVEDNOSTI

Projekty: Otevření pobočky v Emirátech - od návrhu až po získání obchodní
licence. Administrace řady výzkumných a vývojových projektů. Koordinace
inspekcí v ČR i v zahraničí.

MS Office (Excel, Word, Powerpoint)

Management: Zodpovědnost za zajištění hladkého chodu firmy, zastupování
jednatelů, příprava kontraktů, výběr dodavatelů. Reportování finančních
ukazatelů firmy. Vedení školicího střediska. Vedení auditů: TÜV Nord, API American Petroleum Institute, ACTVET…

Adobe Photoshop

IT/Telco: Implementace ERP Abra, databáze, administrace služeb T-mobile,
HW / SW.

Corel Draw, HTML, Google Docs

PC | TelCo podpora a správa ERP Abra

MORIS DESIGN
Marketingový manažer | 2017 - externí spolupráce, částečný úvazek
Kompletní marketingová komunikace firmy. Podpora obchodu, profesionální
foto & video produktů, prezentace produktů. Reprezentace firmy, soutěže
a výstavy. Web, branding, víkendový event pro 3000 návštěníků.

ZÁLIBY

CZ - ŽIVOTOPIS

Praha | CZ

www.malusek.com

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC
Marketingový manažer pro Českou republiku | 2005 > 2008

Rugby

Lyžování

Fotografování

Auto/moto

Vytvoření marketingového plánu pro region střední Evropy. Kompletní interní
a externí komunikace. Success stories, průzkum trhu a mystery shopping.
Konference a pořádání setkání s klienty i zaměstnanci.

Novinky v IT

Hudba

Úspěšný rebranding značky BVQI - s využitím:
- PR kampaně, tiskové a on-line reklamy, billboardů, newsletterů a eventů.
- Design grafického manuálu nových certifikačních značek.

JAZYKY
SANDVIK - BAHCO TOOLS
Manažer marketingu a obchodu pro ČR/SR | 2004 > 2005

čeština
rodilý

angličtina
plynule

Brand marketing – zavádění výrobkových řad na trh, budování značky. POS,
podpora prodeje, e-shop, veletrhy a výstavy, product placement, promotion,
soutěže pro distributory a klienty.
Merchranidising prodejen Bauhaus, Hornbach, Globus.

němčina
pasivně

www.linkedin.com/in/malusek

DALŠÍ PRAXE - PŘI STUDIU
Vedoucí prodejny O2 / Eurotel
Junior Account.... reklamní agentura N.A.R.
Prodejce ............. maloobchod a velkoobchod elektroniky

