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Webdesignér, grafik, manager

PROFIL

SCHOPNOSTI

Jmenuji se Lukáš Pauliny, jsem energický a kreativní, grafik, webdeisgnér a
fotograf, který se nezalekne žádné výzvy. Díky mnohaleté praxi v
maloobchodním i velkoobchodním prodeji jsem tím pravým týmovým
hráčem který má vždy chladnou hlavu a nelezne ta nejefektivnější řešení.

Profesní schopnosti
HTML
CSS

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

JS , Jquery
PHP a SQL
Wordpress

OSVČ
11/2019 - ∞

Imeow.cz

e-shop
manager
9/2017 - 9/2019

Vapshop s.r.o.

marketing
manager
6/2018 - 9/2019

Global service Kebrdle s.r.o.

Tvorba strategie pro propagaci společnosti. Správa
webových stránek, příprava tiskovin. Návrhy firemních
akcí. Péče o stávající zákazníky.

Ms office - Excel

referent
zákaznické
podpory
9/2016 - 9/2017

Vaše cigareta s.r.o.

Ms office - One note

Tvorba webových stránek, grafických a propagačních
materiálů. Marketingové a obchodní konzultace.

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

Správa e-shopu a kompletní propagace společnosti,
řízení zákaznické podpory.

Adobe Indesign
Adobe After effects
Sony Vegas

Řečení zákaznických požadavků, komunikace se
zákazníky, velkoobchodními klienty a dodavateli.

vedoucí
čerstvého
úseku
1/2015 - 9/2016

Billa s.r.o.

IT technik
1/2014 - 1/2015

Parkhotel Plzeň s.r.o.

Kompletní zodpovědnost za svěřený úsek po celou
dobu směny. Objednávání zboží a řešení požadavků
zákazníků.

Správa webových stránek a systému hotelu.

Ms office - Word
Ms office - Power point

Ms office - Outlook

OSOBNÍ SCHOPNOSTI
Kreativita
Komunikace
Organizace práce
Vedení
Analitické myšlení
Jazyky

VZDĚLÁNÍ

ČESKÝ
100%

SLOVENSKÝ

80%

ANGLICKÝ

FRANCOUSKÝ

20%

70%

VOŠ a SPŠE Plzeň 2010 - 2014
Obor: Informatika v ekonomice a cestovním ruchu
zaměření: Ekonomika a marketing
22. ZŠ Plzeň
Základní vzdělání

PR ÁC E VS Z Á B AVA

KURZY

TÝMOVÝ HRÁČ

Google Digitální Garáž - Iab Europe - The Open University
28.03.2018
Kurzy pro zlepšení a návrh propagace firmy za pomocí nástrojů Google.

ŘEŠITEL PROBLÉMŮ
VYTRVALÝ PRACOVNÍK
SRDCAŘ
PEČLIVEC

FOTOGRAF
CESTOVATEL
KUCHAŘ
PC GAMER
FILMOVÝ NADŠENEC
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PORTFOLIO

1

VAPSHOP
www.vapshop.space
Tvorba propagačních materiálů, správa e-shopu,
návrh a správa pokladního a účetního systému.
Zodpovědnost za expedici objednání a návrh
obalových materiálů.

2

GLOBAL SERVICE
www.global-service.cz
Návrh marketingové strategie, tvorba webu, loga
a propagačních materiálů pro společnost
Global Service Kebrdle s.r.o.

3

STERAKDARY
www.sterakdary.eu

Správa e-shopu a tvorba grafických materiálů pro
prodej reklamních předmětů Československého
moderátora a Youtubera Radka Starého /
Sterakdaryho.

4

CLEO MUSIC
www.cleo-music.eu

Tvorba loga, webových stránek, materiálů na
sociální sítě a závěrečné obrazovky do videí pro
muzikantku a Youtuberku Jany Przyvarovou /
Cleo.

5

ONDRA MALEK
www.ondra-malek.com

Návrh webových stránek, optimalizace a vytvoření
profilů na sociálních sítích pro Ostravského
cestovatele a fotografa Ondřeje Malka

6

CAFÉ KÖNIG
www.konig.cz

Návrh loga, polepů a dekorací pro kavárnu
přidruženou k obchodu se sportovním vybavením
König surf Plzeň Doubravka.
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REFERENCE

Radek Starý
Komentátor, Youtuber

Ondřej Málek
Cestovatel, fotograf

Jana Przyvarová
Muzikantka, Youtuberka

S Lukášem pracuji už asi 5 let a za tu dobu
nebyl jediný problém. Ani jeden... Je to
podezřelé, já vím... Všechno vždy stihl, všechno
vždy udělal. Určitě můžu doporučit.

Měl jsem poměrně jasnou představu o tom,
jak by měl můj web o focení vypadat. Tuto
představu jsem sdělil Lukášovi, který ji
bezezbytku dokázal perfektně zrealizovat a to
v poměrně krátkém čase. A že jsem si hodně
vymýšlel :) Ale Lukáš všechno, co mě napadlo,
prostě zrealizoval bez sebemenších
komplikací. Perfektní spolupráce!

Jsem velice spokojená s pohotovým,
ochotným a velice kreativním přístupem.
Výsledek práce mě velice potěšil a dokonce
předčil má očekávání, proto určitě ráda
doporučím i komukoli dalšímu.

E-mail:

info@sterakdary.eu

Web:

www.sterakdary.eu

E-mail:

foto@ondra-malek.com

Web:

www.ondra-malek.com

E-mail:

info@cleo-music.eu

Web:

www.cleo-music.eu

