JAN JAKUS - Životopis

1. Osobní a kontaktní údaje
Narozen:
Národnost:
E-mail:
Www stránky:
Telefon:
Adresa trv. bydliště:
Kontaktní adresa:

15. 4. 1979 v Bohumíně
česká
janjakus@seznam.cz
www.jakus.info
(+420) 774887652
Chvalovka 1331/3, 635 00 Brno
Chvalovka 1331/3, 635 00 Brno

2. Vzdělání
1998-2003

Mendelova univerzita v Brně
Provozně ekonomická fakulta, obor Ekonomická informatika
Zakončeno státní závěrečnou zkouškou (titul Ing.)

1993-1998

Obchodní akademie v Orlové-Lutyni
Zakončeno maturitní zkouškou

3. Praxe a pracovní aktivity
od 11/2008

Specialista pro korporátní úvěry, ČSOB, a. s.,
Regionální pobočka pro korporátní klientelu Brno
Hlavní náplň práce:
Tvorba úvěrových návrhů (finanční a nefinanční analýza firem;
v českém a anglickém jazyce), správa svěřeného portfolia klientů:
monitoring finanční situace, kontrola plnění smluvních podmínek,
schvalování a regulace čerpání úvěrových linek apod.

1/2004-10/2008

Ekonom ve společnosti RAVEN EU Advisory, a.s. (Brno)
(z toho od 11/2007-10/2008 současně pozice Vedoucí oddělení
ekonomiky projektů)
Hlavní náplň práce:
Finanční analýza subjektů žádajících o dotace nebo granty,
ekonomické a finanční analýzy projektů a investic, zpracování
ekonomických výstupů (studie proveditelnosti, Cost&Benefit analýzy),
samostatné řízení projektů, komunikace s klienty, školící,
přednášková a publikační činnost pro oblast ekonomiky. Z titulu
vedoucího oddělení rovněž vedení týmu 2 zaměstnanců, reporting,
vedení porad, motivace zaměstnanců.

4/2003-7/2003

Tester software ve společnosti Infinity, a.s. (Brno) – dočasný
pracovní poměr
Hlavní náplň práce: testování produktů společnosti Microsoft

1/2001-12/2002

Demonstrátor na ústavu managementu PEF MZLU
Hlavní náplň práce: spolupráce s učiteli na přípravě výuky, tvorba a
údržba www stránek ústavu, spolupráce na dílčích projektech ústavu
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4. Dovednosti a znalosti
Absolvované školení a semináře (výběr)
2009-2014
Školení v rámci pracovního poměru u ČSOB (Konsolidace dle IAS, Úvěrové
zajišťovací a smluvní vztahy, Local Credit School Corporate I+II, Trade
Finance, Podnikové kombinace, Zajištění FX rizika korporátních klientů,
Rozdíly mezi ČÚS a IAS, Řízení času, Microsoft Excel I+II, kurzy anglického
jazyka, týdenní školení v centrále KBC v Bruselu)
8/2008
„Studie proveditelnosti“ (Ostrava, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko)
5/2007
„Asertivita v každodenní praxi“ (Praha, lektor L. Kolajová)
3/2006
„Benchmarking“, pořadatel Czechinvest, lektor J. Hlavica (registr. v Národním
registru poradců)
11/2005
„CBA - Ekonomická analýza projektů“ (ČVUT Praha, lektor J. Herman
(UNIDO))
Ekonomická a jazyková oblast:
 Finanční analýza, účetnictví, daně, bankovnictví a bankovní produkty.
 Přehled o dotacích a grantech (ze zdrojů EU a ČR).
 Anglický jazyk – pokročilá znalost (vč. obchodní terminologie).
Oblast výpočetní techniky:
 Pokročilá znalost práce v prostředí MS Office (zejména Word, Excel – vč. maker).
 Dobré prezentační znalosti (MS Powerpoint, grafická úprava dokumentů).
Školicí činnost:
 Zkušenosti se školicí činností z oblasti ekonomiky, dotací a přípravy projektů pro
pracovníky měst, městských úřadů či potenciální žadatele o dotace
Publikační činnost:
 Zkušenost s publikační činností (články, analýzy) převážně z ekonomické a dotační oblasti
(server eDotace.cz, periodika Moderní obec, RAVEN News).

5. Zkoušky
6/2002
6/1997
4/1997

Anglický jazyk – zkouška FCE (Cambridge) – grade B
Státní zkouška z kancelářského psaní na stroji a normalizované
úpravy písemností (318 úh./min.)
Řidičský průkaz sk. B (aktivní používání)

6. Zájmy a koníčky
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Sport (běh, cyklistika, spinning, badminton), turistika a cestování.
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