Ing. Pavel Vondruška
Základní informace
Trvalé bydliště: Pavlišovská 2285, Praha 9, 193 00

Adresa:

Aktuální:

Ječná 13, Praha 2, 120 00

+420 737 688 766

Telefon:

pavel@pavelvondruska.cz

E-mail:
Datum narození:

20. 9. 1986

Osobní web:

www.pavelvondruska.cz

Vzdělání
09/2006 – 08/2012

Vysoká škola ekonomická (obor Informatika), Praha
Úspěšně zakončené magisterské studium.
.

Pracovní zkušenosti
10/2012 – Současnost

ACOMWARE s.r.o.
Email Marketing Specialist

11/2011 – Současnost

TRAFFIC DRIVER s.r.o.
Jednatel
Lead Generation, Affiliate
Provozování vlastních e-shopů zaměřených na gelové nehty:
•

www.AkcniSady.cz, www.DomaciGelovky.cz a další.

•

Kompletní příprava a realizace reklamních kampaní (Sklik, Adwords vč. YouTube reklam,

•

Podpora přes sociální sítě (www.facebook.com/DomaciGelovky.cz)

•

Analýza a vyhodnocení (Google Analytics, vnitřní analytické možnosti inzertních systémů)

eTarget, Facebook ads).

přínosů jednotlivých reklamních kanálů, jejich optimalizace pro vyšší výkon.

02/2008 – Současnost

OSVČ
Web development, Lead Generation, Affiliate
•

Cca 100 mikrostránek na různá témata (lázně, letenky, gelové nehty, …).

•

Monetizace přes prodej odkazů, partnerství s poskytovateli služeb, případně využití pro své

•

Zprostředkováno např. několik tisíc leadů (poptávek) na povinné ručení.

•

Realizace (ve spolupráci s dalšími 3 studenty) webových stránek Podnikohospodářské fakulty

•

Realizace zakázkových webů pro své klienty

•

Realizace webů v návaznosti na dotační program EU Grundtvig (vzdělávání pro seniory)

další účely.

VŠE

07/2011 – 09/2011

Elephant Orchestra, a.s.
Intern
Interní analýzy, sběr dat, analýza online trhu, analýza trafficu a navrhování změn na portálech
EO, sledování trendů. Účast na projektech v rámci Lead Generation teamu.
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•

Návrh některých wireframů pro web

•

Příprava a realizace desítek mikrostránek na podporu prodeje půjček (Home Credit, Provident,

www.Uspory.cz.

•

Spolupráce a výpomoc napříč všemi odděleními společnosti: SEO, Affiliate (eSpoluprace.cz),

Ferratum).
webová analytika, vývoj.
08/2010 – 12/2010

Tactica Management, s.r.o., Prague
Marketing Specialist
Marketingový specialista (online) pro značky Venesis (půjčovna šatů), Dianthe (prodej svatebních
šatů) a Inovio (workflow software), Tactica (kurzy projektového managementu)

01/2006 – 01/2008

•

Nastavení a vyhodnocování reklamních kampaní – Sklik, AdWords

•

Příprava pravidelného newsletteru

•

Běžné úpravy stránek – přes redakční systém i úpravy kódu

•

Příprava a zajišťování běžných offline i online marketingových materiálů

ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., Slaný
Web Developer
Vývoj a správa webových aplikací

•

Kompletní vývoj (PHP, XHTML, CSS, MySQL) na základě získaných grafických podkladů

•

Občasné osobní vyjednávání specifikace u klienta

•

Např. stránky pro EfB (obchod.luxusnikovani.cz), Natuzzi (servisní a reklamační aplikace),
Ekofrukt, NutriCare, Golfmarket

02/2007 – 08/2007

Aira GROUP, s.r.o., Prague
Web Developer
Vývoj a správa webových aplikací

•

Kompletní realizace webových projektů v týmu

•

Kódování (XHTML, CSS) i programování (PHP, MySQL)

•

Práce na projektech v malém týmu specialistů

•

Např.: www.hockeysportshop.cz, www.oapraha.cz, vývoj aplikace pro správu zpětných odkazů

Rok 2002 – začátky programování (Delphi), vlastní aplikace (freeware):
•
•

Editor tabulatur – počet stáhnutí na serveru Slunecnice.cz: přes 15 000
Metronom – počet stáhnutí na serveru Slunecnice.cz: přes 20 000

Dovednosti a jazyky
Dovednosti:
•

PPC – návrh, realizace a průběžná správa kampaní (Sklik, AdWords, eTarget, Facebook ads, …)

•

Affiliate Marketing – zkušenost jak na straně affiliate partnera, tak i zprostředkovatele (eSpoluprace.cz).

•

Webová analytika – vyhodnocování výkonnosti reklamních kampaní (Google Analytics i vnitřní možnosti inzertních systémů).

•

Testování variant – zkušenost s tvorbou A/B testů pro zvýšení výkonnosti webu.

•

SEO – nákup i prodej odkazů, tvorba mikrostránek pro podporu hlavního webu, zásady tvorby webu s vhodnou strukturou pro
vyhledávače.

•

Testy uživatelské přívětivosti – práce s různými nástroji (Clixpy, Mouseflow, …), odhalování a využití chování návštěvníků

•

Technická realizace webu – umím web nakódovat (XHTML, CSS) i naprogramovat funkcionalitu (PHP, JS, MySQL), případně
mohu odhadnout potřebnou náročnost.

•

Návrh databází – příprava vhodné struktury databáze včetně následné realizace.

•

Direct mailing – zkušenost s realizací pravidelného newsletteru.

•

Sociální sítě – efektivní správa Facebook stránky (důraz i na přímé prodejní výsledky).

•

Reportování výsledků – v návaznosti na webovou analytiku, sběr dat, interpretace a vyvození závěrů.

•

Efektivní správa rozpočtu – v rámci svého podnikání s velkým důrazem na rychlou návratnost.
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Absolventské práce
•
•

Bakalářská práce: Trh doménových jmen
Diplomová práce: Možnosti a podmínky využití sociálních sítí pro zvýšení konkurenceschopnosti

Na požádání mohu zaslat jejich PDF verzi.
Jazyky
•
•

Angličtina – středně pokročilá úroveň, bezproblémové psaní a čtení, mluvenou angličtinou se dorozumím.
Němčina – základní úroveň

Soft skills
V rámci výuky na VŠE jsem absolvoval dobrovolně volitelné předměty zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností:
Komunikační dovednosti manažera
Trénink sociálních a manažerských dovedností

Moje výhody
Samostatnost a iniciativa – zkušenost se samostatným podnikáním
Skloubení technických a analytických zkušeností
Ochota, schopnost a zájem se dále vzdělávat v oboru a poznatky přenášet do práce (účasti na konferencích a dalších
odborných akcích)

Konference, kurzy, workshopy
Akce Business Tuesday Network
Barcamp Brno 2011
Trénink: Jak měřit a řídit úspěšnost reklamy, IIR
Účetní minimum pro podnikatele
Budapest Affiliate Conference 2010
iGB Training Workshop – Social Media Secrets For Your Business (Logan Nathan)
Direct Marketing, odborná konference IIR
Domain Day (11/2009, 4/2009)
LNX01 – Úvod do správy Linux Junior Internet

Volný čas
Aktivně sport (hokej, squash, florbal, cyklistika, turistika, lyžování, běh, …), akce s přáteli
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