LUCIE MANDZIUKOVÁ
PROFESSIONAL RÉSUMÉ

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Od 2018

Projektový a cost management převážně interiérových realizací projektů
v objemu do 200mil Kč.
Vedení projektu od prvotního konceptu do finální implementace včetně např.
návrh prototypů atypického nábytku a řešení netradičních detailů.
Autorský a projektový dozor na stavbě
Komunikace s úřady a součinnost při vyřizování potřebných povolení.

KONTAKT INFO

jméno
Lucie Mandziuková

VYBRANÍ KLIENTI:
Hotel Maximilian Praha (od 2018)
Hotel Hilton Praha (od 2019)
Soukromá klientela

Addresa
Hlavní 13, 273 51 Svárov
Česká republika

Tel:
+ 420 776 743 106

2005 - 2018

lucie@mandziukova.cz

Skype
lucie.mandziukova

Od 2001

PŘEKLADATEL NA VOLNÉ NOZE
 Technické překlady v oblasti architektury, designu, stavebnictví,
marketingu
 Titulkování a překlady filmů

Čeština – rodilý mluvčí
Angličtina – plynně
Od 2001

DALŠÍ INFORMACE

IAN BRYAN ARCHITECTS
 Senior project a cost manager, designer
Projekty různých typů a velikostí od menších bytů po luxusní hotelové
interiéry a vestavby moderních kanceláří.
 Office a marketing manager
On site IT podpora uživatelů, údržba a aktualizace softwarových licencí a
hardwarového vybavení ve spolupráci s dodavatelem IT.
Aktualizace materiálové knihovny a vzorkovny,
Tvorba marketingových materiálů (online obsah i tištěná media) a
spolupráce s externími marketingovými dodavateli.
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 Web design a kódování webů pro různorodou klientelu

Živnostenský list

HLAVNÍ PŘEDNOSTI







Výborné organizační a komunikační schopnosti
Schopnost pracovat na samostatných úkolech i spolupracovat v týmu
Zkušenost s vedením týmu a plánováním zdrojů
Schopnost rychle řešit ad-hoc problémy
Orientace na detail
Časová flexibilita

ODBORNÉ ZNALOSTI
 Znalost povolovacích procesů ve výstavbě
 Rozsáhlé zkušenosti v oblasti interiérového designu, návrhu
nábytkových prvků, stavebnictví a stavebních materiálů.
 Dlouholetá praxe s řízením stavebních projektů
 Výborná orientace v grafickém designu
 Výborná znalost českého a anglického jazyka

SOFTWAROVÁ ODBORNOST
 Profesionální znalost MS Office, Adobe CC (Illustrator, InDesign,
Photoshop, Acrobat), Corel, AutoCad, CMS systémy (Wordpress, ModX)
 Uživatelská znalost CAT nástrojů (SDL Trados), HTML, CSS

