
CURRICULUM VITAE

Osobné informácie

Priezvisko: Al Borno
Meno: Jana
Titul: Bc.
Dátum narodenia: 23. september 1980
Miesto narodenia: Prešov, Slovensko

Adresa: Považská 26, Košice, 040 11
E-mail: jankajanka80@hotmail.com
Mobil: 0915 852 476

Cieľ

Mám záujem svojimi skúsenosťami a schopnosťami podporovať organizáciu, pre ktorú pracujem,
aby tak mohla naplniť svoje ciele a aby sme si boli vzájomne prospešný. Rada by som pracovala
na pozícii, ktorá bude obohacovať moje schopnosti, vedomosti, skúsenosti, vzdelanie 
a kompetencie.

Kľúčové schopnosti

Motivácia, zodpovednosť, organizačné schopnosti a zmysel pre tímovú prácu.

Pracovné skúsenosti

Február 2011 – súčasnosť rodičovská dovolenka

Január 2006 – Február 2010 IT Marketing & Management - Sixnet, s.r.o.
 Manažérske procesy pri projektoch (webstránky, IT 

marketingové kampane, správa obsahov stránok, 
informačné systémy),

 analýzy projektov a webstránok.

Apríl 2004 – Február 2010 Ekonomické, účtovné a administratívne práce
Sixnet, s.r.o. a iní malí podnikatelia

 Jednoduché a podvojné účtovníctvo,
 príprava podkladov ku projektom, prepisovanie 

materiálov,
 obchodná korešpondencia,
 kopírovanie, tlač, skenovanie, faxovanie, telefonovanie.

2002 – 2004 Asistent obchodu a predaja
Práca pre viacerých malých podnikateľov:

 AVP, Košice (agentúra sprostredkujúca prácu) – 
registrácie, vypĺňanie formulárov, telefonovanie, 
poradenstvo.

 Solfér, Košice (veľkoobchod obuvi) – asistent výpredaja 
obuvi (predavač).
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Prax a semináre

Marec – Máj 2006 Business Process Management (english)
kurz procesného manažmentu organizovaný EÚ
v spolupráci so Vzdelávacím centrom Teledom, Košice

1. - 26. október 2001 Univerzitná odborná prax - Junior asistent
Sociálna poisťovňa, pobočka Košice

7. - 17. december 1998 Stredoškolská prax - Junior asistent
Priemyselná banka, Košice

25. máj – 5. jún 1998 Stredoškolská prax - Junior asistent
Okresný úrad Košice IV., finančné oddelenie

Vzdelanie

1999 – 2002 Ekonomická univerzita Bratislava, PHF Košice
Odbor: Ekonomika podniku – Titul bakalár ekonómie. 
Štúdium ukončené výbornými výsledkami.

1995 – 1999 Obchodná akadémia, Polárna, Košice
Štátna maturita. Štúdium ukončené výbornými výsledkami.

Ocenenia

1996 Celoštátna literárna súťaž pre študentov stredných škôl  
Ocenenie – 3. miesto v kategórii próza.

Jazyky

 Slovenský – materinský jazyk
 Anglický – výborné porozumenie, písomné a ústne znalosti
 Arabský – základné porozumenie, základné písomné a ústne znalosti
 Nemecký – základné porozumenie, základné písomné a ústne znalosti

Sociálne zručnosti a schopnosti

 schopnosť žiť a pracovať s inými ľuďmi v multikultúrnom prostredí,
 tímová práca,
 schopnosť riadiť tím,
 empatia a schopnosť počúvať názory druhých. 

Organizačné zručnosti a schopnosti

 zodpovednosť,
 schopnosť pracovať pod stresom,
 strojopis,
 organizačné schopnosti v oblasti procesného a projektového manažmentu.
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Práca s PC

 MS Office (výborný),
 Internet (výborný),
 Adobe Photoshop (základy),
 Macromedia Dreamweaver (základy),
 Administračný systém na správu obsahu webstránok (podpora, užívateľ),
 Google nástroje (AdWords, AdSense).

Záujmy

 čítanie kníh (história, vzdelávanie, geografia, zvieratá),
 sledovanie dokumentárnych programov,
 prechádzky v prírode,
 poznávacia turistika,
 záhrada,
 ručné práce, najmä korálkovanie,
 občasné dobrovoľníctvo,
 čas strávený s rodinou.

Ďalšie informácie

 vodičský preukaz skupiny A a B.
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