Životopis
Jméno a příjmení:

Hana Bártová

Datum a místo narození:

17.5.1966 v Klatovech

Bydliště:

Točník 103, 339 01 Klatovy

Národnost:

česká

Rodinný stav:

rozvedená

Vzdělání:

2011 – Seminář Tajemství on-line marketingu, Elad Hadar, Izrael
2011 – Seminář Tajemství profesionální propagace aneb Jak zvýšit
prodej, Patrick Valtin, USA
2011 – Seminář Mezilidské vztahy, Business Success
1979 – 1984 – Střední ekonomická škola v Plzni

Zaměstnání:

2013 – doposud – zakladatelka a jednatelka společnosti 1. ZAPPER
DETOX CENTRUM s.r.o. – účelem společnosti je pomáhat lidem žít
zdravě. Dosahuje toho tím, že řeší problémy svých klientů se
zdravím zjištěním obsahu parazitů v těle spolu s doporučením k
nápravě situace tak, aby po ukončení návštěv centra klienti zažívali
vědomý pocit ze zdravého těla. Počet zaměstnanců společnosti: 1,
počet přímých podřízených: 0.
2010 – 2015 – PR manažer společnosti Edolo Consult s.r.o. –
předmětem činnosti je poskytování služeb v oblasti zvyšování
výkonnosti podniků, aplikace kontrolních mechanismů a
manažerského řízení. Vývoj nových vlastních produktů Analyzuj a
Proveď, Proveď a Změř, Změř a Koordinuj (detaily viz sekce
„Poznámka“ dále). Počet zaměstnanců společnosti: 6, počet
přímých podřízených: 0.

2007 – doposud – projektový manažer společnosti Edolo s.r.o. –
komplexní odpovědnost za poskytování služeb v oblasti dotačního
poradenství, tvorba projektů, dohled nad realizací, komunikace se
zákazníky. Působnost společnosti – Česká republika, Rakousko,
Německo. Úspěšná spolupráce s 342 klienty. Počet zaměstnanců
společnosti: 6, počet přímých podřízených: 0.
1990 – 2009 – podnikatel (OSVČ), účastník sdružení fyz. osob
OVOCE ZELENINA BÁRTA - CINTULA, úkoly: kompletní odpovědnost
za každodenní fungování společnosti, zabezpečení chodu po
stránce ekonomiky, personalistiky, marketingu, řízení a vedení lidí.
Sledování ziskovosti, řízení a stabilizace cash flow, jednání s úřady
státní správy, jednání s dodavateli o podmínkách dodávek, jednání
s bankami o situaci ve společnosti a o financování rozvojových
záměrů. Počet zaměstnanců společnosti: 46, počet přímých
podřízených: 12.
1989 – 1990 – ZNAK Klatovy – asistentka výrobního náměstka
1986 – 1989 – mateřská dovolená
1985 – 1986 – Drůbežářský závod Klatovy – autodoprava
odpovědnost za každodenní fungování po stránce přípravy a
kontroly dokladů
1984 – 1985 – mzdová účetní Potraviny Plzeň – zpracovávání mezd
zaměstnanců, personalistika.
Další znalosti:

jazyk německý – pasivně
jazyk ruský – pasivně
práce s PC – Word, Excel, Internet
řidičský průkaz skupiny B

Schopnosti a dovednosti:

odolnost vůči stresu, schopnost rychlého rozhodování, spolehlivá,
zodpovědná, dynamická, obchodní, analytické a kreativní myšlení,
schopná vyvinout vysoké pracovní nasazení, flexibilní, přirozená
autorita, komunikativní, výborné kombinační a organizační
schopnosti

Zdravotní stav:

dobrý

Poznámka:

2012 – spoluautorka (prezentace, funkce portálu) certifikačního
systému „SCCE – System of certified contractors by Edolo“ –

činností systému je standardizování a certifikace českých podniků
(dodavatelů) za účelem zlepšení jejich pozice při vstupu na
zahraniční trhy a zároveň zastupování certifikovaných podniků na
zahraničních trzích zejména v oblasti Perského zálivu.
2012 – spoluautorka (prezentace, funkce portálu) projektu „Změř a
Koordinuj“ – internetový projekt – aplikace, pomocí které jsou
podniky a veřejné subjekty schopny tvořit online kontrolní a
controllingové systémy, kontrolní mechanismy na principech
metody Sarbanes-Oxley Act of 2002 a na základě zjištěných stavů
jsou schopny přijímat nápravná opatření ke zlepšení fungování
podniku (subjektu), vše doplněno opět grafickými výstupy.
2011 – spoluautorka (prezentace, funkce portálu) projektu „Proveď
a Změř“ – internetový projekt – aplikace, pomocí které jsou
podniky a veřejné subjekty schopny tvořit online systém měření
výkonnosti podniku na principech metody Balanced Scorecard
(systém vyvážených ukazatelů) a na základě zjištěných stavů jsou
tvořeny statistiky měření výkonnosti a výstupy přenášeny do
systému „Analyzuj a Proveď“, vše doplněno opět grafickými
výstupy.
2010 – spoluautorka (prezentace, funkce portálu) projektu
„Analyzuj a Proveď“ – internetový projekt – aplikace, pomocí které
jsou podniky a veřejné subjekty schopny analyzovat svoji minulost
pomocí metod finanční analýzy (systém obsahuje cca 110
ukazatelů) a na základě zjištěných stavů je predikován stav
budoucí daného subjektu pomocí výpočtu bankrotních a bonitních
modelů (celkem 6 metodik), vše doplněno ekonomickými rozklady
a grafickými výstupy.
Kontakt:

mob. tel. 606 828 402
e-mail: hbartova@1zapper.cz
Točník 103, 339 01 Klatovy

Klatovy 1.1.2013

Hana Bártová

