Lukáš Pauliny
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Adresa: Plzeň
E-mail: andrlik20@seznam.cz
Tel.: , +420 910 116 264
Narozen: 25.02.1995
Rodinný stav: Svobodný
Řidičský průkaz:

Pracovní zkušenosti
9/2016 - stále trvá

BILLA, spol. s r.o.
Zástupce vedoucího čerstvého úseku
-samostatně řídí úseky čerstvého servisu (lahůdky, maso a pečivo)
-zodpovídá za plnění plánů na úseku (obraty, ztráty)
-zdůvodňuje výsledky svému nadřízenému
-objednává zboží a zodpovídá za stav zásob na prodejně
-zodpovídá za správnou prezentaci zboží dle firemních standardů
-zaškoluje nové zaměstnance
-řídí a motivuje tým zaměstnanců (4 - 6 osob)
-řídí se standardy HACCP a BOZP
-aktivně se podílí na doplňování zboží

1/2015 - 9/2016

BILLA, spol. s r.o.
Prodavač úseku čerstvého servisu
-Zodpovídá za doplnění a správnou prezentaci uzenin, pečiva a sýrů
-Kontroluje kvalitu zboží a jeho záruční lhůty
-Spolupracuje na příjmu zboží
-Obsluhuje zákazníky, aktivně jim nabízí zboží
-Dodržuje postupy přípravy hotových jídel (výroba, dopékání pečiva)
-Udržuje čistotu a hygienický komfort v regálech, pultech a vitrínách
-Provádí inventarizaci zboží dle plánu inventur

6/2014 - 1/2015

Bee creative
Obchodní zástupce
-zjišťování situace na trhu
-tipování potenciálních klientů
-jednání s potenciálními zákazníky
-sepisování smluv
-zjišťování spokojenosti a stavu zákazníků
-dojednávání nákupu zboží
-nabízení a prezentace produktů
-evidence stávajících a potenciálních zákazníků
-pomocné práce na výrobě produktů

8/2014 - 11/2014

Pivovar Groll Plzeň
Asistent majitele
-vyřizování administrativních úkonů
-objednávání a evidence kancelářských i jiných potřeb
-zodpovědnost za chod recepce
-asistence při přípravě akcí, konferencí a seminářů
-příprava a obstarávání podkladů či potřebných dokumentů
-zodpovědnost za chod kanceláře
-evidence firemní koresponcence
-kopírování, tisk, vyřizování emailů

2/2014 - 6/2014

Parkhotel Plzeň Congress Center s.r.o.
IT technik
-správa webových stránek
-údržba pracovních PC
-správa firemní sítě
-tvorba prezentačních materiálů
-instalace nových zařízení
-úržba hardware

Vzdělání
9/2010 - 6/2014

VOŠ a SPŠE Plzeň
Stav studia: Studium řádně ukončené
Úroveň vzdělání: Maturita
Informační technologie v cestovním ruchu a ekonomice - zaměření: ekonimika a marketing

9/2001 - 6/2010

22. základní škola
Stav studia: Studium řádně ukončené
Úroveň vzdělání: Základní

Jazyky
Český

Rodilý mluvčí

Slovenský
Anglický
Francouzký

Dovednosti a znalosti
Microfost office
pokladní systém WWS
redakční systém Wordpress
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Microsoft visual foxpro
PHP a SQL
HTML a CSS
Administrace Microsoft
Windows

