
JMÉNO: Jaroslav Antonín  

TEL: +420 724 160 138  

EMAIL: Jaroslav.antonin@seznam.cz  

DATUM NAROZENÍ (VĚK): 22.2.1968 (49)  

   

VZDĚLÁNÍ:    2004 - 2009  

      Univerzita Jana Ámose Komenského v Praze  

      Magisterský studijní obor Pedagogika a Andragogika  

  

1982 - 1986  

      SOU spojů -  zakončeno maturitní zkouškou  

      Telekomunikační montáže a Speciální zařízení    

    

DOSAVADNÍ PRAXE:  

2017 - dosud                         Fond dalšího vzdělávání 

                                                Lektor a poradce pro finanční gramotnost, plánování a analýzu 

 

                                                Pracovní náplň 

                                                Příprava a lektorování interaktivních workshopů se zaměřením na orientaci na   

                                                finančním trhu  

                                                Programy osobnostního rozvoje, sebeprezentace a motivace, Time management 

 

2008 - 2016    ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.  

                                  Trenér, lektor a kouč pro vzdělávání v pobočkové síti (2015 – 2016) 

                                                 

                                                Pracovní náplň                 

                                Podpora manažerů při rozvoji manažerských dovedností, příprava tréninků a   

                                workshopů, koučování se zaměřením na profesní a kariérový růst manažer  

                                rozvoj prodejních dovedností, produktová školení pro nováčky v pobočkové síti 

 

                                                Interní kouč pro centrální útvary (2011 – 2016) 

 

                                                Pracovní náplň 

                                                Koučování interních klientů podle pravidel ICF – HR projekt ČS pro profesní a osobnostní 

                                                růst zaměstnanců - nad rámec primárně vykonávané pracovní pozice 

 

                                              

 



                                                Teamleader oddělení Podpory obchodních partnerů (2008 – 2015) 

        

                                                Pracovní náplň  

- Vedení pracovního týmu  

- Podpora obchodních partnerů pro akceptaci platebních karet  

- Vyřizování reklamací  

- Podpora obchodním zástupcům v celé ČR  

  

2006 – 2008    Konica Minolta spol. s r.o.  

      Key account manažer a Dealer manažer pro významné zákazníky  

        

      Pracovní náplň  

                Prodej tiskových řešení v celé ČR  

                Retence a akvizice zákazníků pro přímý i nepřímý prodej  

  

2004 – 2006    ČD-Telematika, a.s.  

      Manažer prodeje pro Korporátní klientelu  

        

      Pracovní náplň  

 -  Retence a akvizice zákazníků pro telekomunikační a datové služby  

  

1998 – 2004    ČESKÝ TELECOM, a.s.  

      Branch manažer pro Korporátní klientelu  

        

      Pracovní náplň  

- Vedení obchodního týmu, příprava obchodních a finančních plánů  

- Retence a akvizice zákazníků pro telekomunikační a datové služby  

  

1986 – 1998                         ČESKÝ TELECOM, a.s.  

                                               Telekomunikační technik  

  

      Pracovní náplň  

 -  Realizace datových služeb, měření koncových zařízení  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAZYKY:                    Angličtina            středně pokročilý  

ZÁJMY:                                   Sport (aktivně běhání, lyžování a bowling), cestování, wellness, rodičovské radosti  

                                                 se synem 😊 

OSTATNÍ:                               Řidič – skupina B   


