Životopis

OSOBNÉ ÚDAJE

Karas Andrej
Vysoká 17, 94901 Nitra 1 (Slovensko)
+421 212345678
andrej.karas@intmail.sk
Skype andrej.karas

PRACOVNÁ POZÍCIA

Autolakýrnik

PRAX
03.2016–07.2018

Autolakýrnik
AB-test spol. s.r.o., Senec
▪ Údržba počítačov
▪ Vzťahy s dodávateľmi
▪ Trénovanie hokejového tímu – juniorov (10 hodín týždenne)

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
09.2012–06.2015

Stredné odborné vzdelanie: Pekár

EKR úroveň 4

Stredné odborné učilište potravinárske, Senica
Všeobecnovzdelávacie predmety
▪ slovenský jazyk a literatúra, angličtina, matematika, fyzika, informatika
▪ telesná výchova, etická výchova, občianska náuka, dejepis
Odborné predmety – Profesijné zručnosti
▪ pracovné postupy (výroba chleba, báboviek, koláčov a jemného pečiva)
▪ prírodovedné predmety vzťahujúce sa na potraviny a zariadenia (mikrobiológia, biochémia,
hygiena)
▪ technológia (základné zásady, hygiena a bezpečnosť)
▪ obchodné znalosti a znalosti jeho ekonomických, právnych a sociálnych aspektov
OSOBNÉ ZRUČNOSTI
Materinský jazyk

slovenčina

Cudzie jazyky

POROZUMENIE

HOVORENIE

PÍSANIE

Počúvanie

Čítanie

Ústna interakcia

Samostatný ústny
prejav

angličtina

B2

C1

B2

C1

B1

francúzština

B1

A2

B1

A2

First Certificate in English

B1

Diplôme d'études en langue française (DELF) B1
Úrovne: A1 a A2: Používateľ základov jazyka - B1 a B2: Samostatný používateľ - C1 a C2: Skúsený používateľ
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

Komunikačné zručnosti

▪ dobré komunikačné schopnosti nadobudnuté na pozícii vedúceho odbytu
▪ pozitívny vzťah k deťom získaný počas činnosti dobrovoľného trénera hokejového tímu

20/1/20

© Európska únia, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Strana 1 / 2

Životopis

Organizačné a riadiace zručnosti

Karas Andrej

▪ vedúce postavenie (zodpovednosť za tím desiatich ľudí)
▪ dobré organizačné schopnosti získané počas činnosti sekretárky Historickej spoločnosti
(zodpovedná za rezerváciu rečníkov a promócie udalostí)
▪ dobré schopnosti vedúceho tímu získané počas činnosti dobrovoľného trénera hokejového tímu

Pracovné zručnosti

▪ dobré ovládanie postupov kontroly kvality (zodpovednosť za audit kvality)
▪ mentorské zručnosti (ako vrchná sestra, bola som zodpovedná za prípravu nového zdravotníckeho
personálu)

Ďalšie zručnosti

▪ prvá pomoc: certifikát v poskytovaní prvej pomoci ako súčasť potápačského kurzu
▪ čítanie: vášnivý čitateľ, pomáham mladším žiakom s ťažkosťami s čítaním dvakrát týždenne
▪ horolezectvo: skúsený horolezec, aktívny člen miestneho turistického a horolezeckého klubu

Vodičský preukaz

A, B

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Publikácie

20/1/20

Ako napísať úspešný životopis, Vydavateľstvo ABC, Bratislava, 2002.

Projekty

Nová verejná knižnica v Poprade. Hlavný architekt zodpovedný za dizajn, realizáciu, návrh a vedenie
stavby (2008-2012).

Členstvá

Člen Univerzitného spolku filmárov
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