JITKA
PEKÁRKOVÁ
VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA

KONTAKT
telefon: +420 732 915 195
+63 9691 678 844

Mám zkušenosti s organizací práce jak pro sebe, tak pro menší tým,
s vytvářením kurzů a workshopů, dohledáváním, zpracováním,
a analýzou informací, nebo i postprodukcí audiovizuálních záznamů.
Ve své práci kombinuji kreativitu s technickými schopnostmi.
Své znalosti a dlouholeté zkušenosti ráda nabídnu i vám.

mail: jitka.pek@gmail.com

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

web: www.MakroKlid.cz
FB: Jitka Pekarkova
WhatsApp: 732915195

FREELANCER

POČÍTAČOVÉ
ZNALOSTI
MS Office (desktop, 365)
DaVinci Resolve, Filmora, FinalCut,
Trello, Asana, AnyDesk, Discord,
Zoom, StreamYard, OBS,
WordPress,
Google Analytics, FB commerce,
SmarterQueue, Calendly, Otter,
Etsy, Printful, Printify…
psaní hmatovou metodou

zpracovávání audiovizuálních záznamů a fotografií
tvorba návodů formou videí, i fotografií s textem
organizace a zajišťování prostor i osob na natáčení hudebních klipů,
reklam, i soukromých akcí
správa webových prezentací ve WordPress
přepis audio a video nahrávek
překlady a tvorba podtitulků
tvorba a úprava grafiky v Canva
dohledávání informací podle přání a potřeb klienta

ZAKLADATEL A SPRÁVCE E-SHOPU

dohledávání a analýza informací
propojování pracovních systémů
zpracování audiovizuálních záznamů
postprodukce
vývoj kurzů
správa e-shopů
správa webu ve WordPress
úprava grafických podkladů
tvorba prezentací
organizace webinářů

založení, vedení a správa eshopu
komunikace s dodavateli, zákaznický servis
pořádání podpůrných kurzů a workshopů (živá setkání i online)
správa sociálních sítí (FaceBook, Instagram, Youtube)

pozitivní přístup
kreativní myšlení
technický typ
schopnost rychle se učit
organizační schopnosti
týmový hráč s vůdčími schopnostmi
flexibilita
iniciativa

2014 - 2021

Gopas, a.s.

účast na tvorbě podkladů ke kurzům MS Office desktop i 365
práce v 7 jazykových rozhraních (CZ, SK, EN, FR, ES, DE, AR)
vývoj interaktivních kurzů
účast při nahrávání audia a následná editace audio nahrávek
testing a finalizace

KOMPLETNÍ TVORBA VIDEO TUTORIALŮ (MS Office)

2013 - 2014

Miacom Group, s.r.o.

kompletní výroba kurzů pro aplikace MS Excel, Word, PowerPoint
příprava osnovy a jednotlivých lekcí kurzů
nahrávání audiovizuálních záznamů a postprodukce

VEDOUCÍ VÝROBY & VIDEO EDITOR

OSOBNÍ
DOVEDNOSTI

2019 - 2021

Zezelenej.cz

VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH KURZŮ (pro MS Office)

PRACOVNÍ
DOVEDNOSTI

2010 - současnost

2009 - 2013

Materiál, s.r.o.
zpracování audiovizuálních záznamů
komunikace s klienty
kompletní péče o chod studia

PR MANAGER & PRODUKČNÍ

2004 - 2007

Eusebius, spol. s r.o.
kompletní tvorba oficiálních tiskových materiálů
příprava a organizace reklamních kampaní
spolupráce s internetovými portály a tiskem
zajišťování novinářských projekcí, konferencí a slavnostních premiér
filmů (včetně regionálních)

