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ODBORNÉ ZKUŠENOSTI – VŠÍM JSEM BYL RÁD ( A NEBYLO TOHO MÁLO)



1984 - projektant vodo - první zaměstnavatel



1985 - provozní zámečník (oprava důlních zařízení a důlní vrtací techniky) – druhý
zaměstnavatel



1988 - stavební zámečník (veškeré zednické profese, obsluha stavební betonárny)



1990 - samostatný projektant (činnosti samostatného projektanta v oblasti
vodohospodářských staveb, kanalizací, ekologických staveb, úprav objektů, likvidací
objektů a technické a biologické rekultivace po ukončení těžebních prací uranových činností
včetně autorského dozoru)



1994 - zástupce vedoucího provozu pro výrobu (200, zaměstnanců, řízení bytového
hospodářství (1200 bytových jednotek), tepelného hospodářství (2 velké kotelny 12 MW
a jedna malá kotelna 6 MW), jídelní a stravovací zařízení, rekreační zařízení a střediska
údržby)



1997 – technický pracovník likvidační práce (technická a projektová příprava pro konečnou
likvidaci uranového ložiska , od května 1997 příprava na zahájení budování systému
jakosti)



1998 – specialista – zmocněnec pro jakost (1200 zaměstnanců, 5 samostatných závodů),
(řízení budování systému jakosti dle normy ISO 9001 a zákona č.18/1997 Sb., respektive
vyhlášky SÚJB č. 214/1997 Sb., tvorba dokumentace, jmenovaný hlavní auditor, jmenovaný
metrolog)



2000 – zástupce generálního ředitele, generální ředitel (koordinace zavádění a trvalé
zlepšování dle normy ISO 9001, ISO 14001 a modelu EFQM, definování a zpracování
politik a strategií, řízení péče o zákazníka, jmenovaný představitel vedení pro jakost,
jmenovaný metrolog, zpracování a řízení přezkoumání a sebehodnocení dle modelu
EFQM) – třetí zaměstnavatel



2002 - manažer jakosti, vedoucí programu auditů a interní auditor (ve firmě i její mateřské
společnosti)– čtvrtý zaměstnavatel



2004 – Poradenství, konzultace a lektorská práce v oblasti managementu – OSVČ
(jako vedlejší činnost od roku 2002)



2008 - manažer kvality, - pátý zaměstnavatel , Poradenství a konzultace v oblasti
managementu – (jako vedlejší činnost) (do 10/2008)

V Chomutově, 9. listopadu 2015
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