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Osobní údaje
Jméno: 		
Datum narození:
Kontakt:
Tel.: 		

Petr Pospíšil
6. 2. 1973
info@pospisilpetr.cz
+420 724 161 184

Praxe
Práce jako OSVČ
Lokalita:
Datum od:
Datum do:

Praha-západ
květen 2009
současnost

Abych naplno využíl nabyté zkušenosti a mohl spolupracovat s dalšími zajímavými klienty, rozhodl jsem se osamostatnit. Dlouhodobě a intenzivně spolupracuji se společnostmi Onlio, IXTENT, Komix, Art of Change, iProdukce a celou řadou
dalších.
Pracovní nápň:
• analýza a návrhy řešení webových projektů
• grafické návrhy a příprava grafických dat pro elektronická i tištěná média
• návrhy uživatelských rozhraní (UX design)
• tvorba uživatelské dokumentace

Senior Consultant – Český Web a.s. (Onlio a.s.)
Lokalita: 		
Datum od: 		
Datum do: 		

Praha
březen 2008
květen 2009

Společnost Český Web převzala aktivity a tým zaměstnanců společnosti ATTRACTION, ve které jsem byl jednatelem.
Pracoval jsem jako konzultant internetových projektů. Hlavní částí pracovní náplně byla příprava webových projektů –
analýza a tvorba zadávací dokumentace pro další vývoj. V roce 2009 se Český Web a.s. přejmenovala na Onlio a.s.
Pracovní náplň:
• projektové vedení
• analýza webových projektů
• návrhy uživatelských rozhraní
• FLASH programování a animace
• grafické návrhy
• intranet WSS 3.0

Jednatel společnosti, projektový vedoucí, grafik – ATTRACTION s.r.o.
Lokalita:
Datum od:
Datum do:

Praha
leden 1999
únor 2008

Ve společnosti ATTRACTION jsem prošel celou řadou pozic. Nastoupil jsem jako grafik a postupem času se vypracoval až
na jednatele společnosti.
Pracovní náplň:
• jednatel společnosti
• projektové vedení
• analýza webových projektů
• grafické návrhy webů i tiskovin včetně sazby a předtiskové přípravy
• FLASH programování a animace

Grafik – Future Media International a.s.
Lokalita:
Datum od:
Datum do:

Praha ČR
duben 1994
prosinec 1998

Počátky mé kariéry jsou svázány se společností Future Media Internation a jejími dvěma předchůdkyněmi. Pracoval jsem
jako grafik, navrhoval jsem obaly CD a webové prezentace.
Pracovní náplň:
• grafické návrhy web i tisk včetně sazby a předtiskové přípravy

Vzdělání
• SŠ s maturitou – Strojírenská technologie
• září 1987 až červen 1991

Dovednosti
•
•
•
•
•

Grafické návrhy webových aplikací a stránek
Grafické návrhy logotypů a tiskovin
Návrhy uživatelského rozhraní (UX design)
Tvorba video spotů
Příprava webových projektů a tvorba zadávací dokumentace (detailní funkční specifikace)

Jazykové znalosti
Angličtina – mírně pokročilý (rozumím hodně psanému textu, zbytek je horší)
Němčina – mírně pokročilý (učil jsem se 5 let, ale když něco člověk nepoužívá, zapomene)
Ruština – mírně pokročilý (stejně jako němčina)

