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Ing. Helena Harajová
Jabloňová 29, 919 30 Jaslovské Bohunice  |  0907 503 034  |  h.harajova@gmail.com

VZDELANIE

STU Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava
Integrovaná bezpečnosť / 2013 - 2018

SOU obchodné s maturitou, F.Urbánka 19, Trnava
Obchodná pracovníčka / 1990 - 1994

KURZY A ŠKOLENIA

YSC, s.r.o.
Odborná príprava bezpečnostných technikov / 2.10.2017 - 24.11.2017
osvedčenie Bezpečnostný technik

YSC, s.r.o. / Krajské riaditeľstvo HaZZ Trnava
Odborná príprava Technika požiarnej ochrany / 9.10.2017 - 18.12.2017
osvedčenie Technik požiarnej ochrany

PRIEBEH ZAMESTNANÍ

FINGO.SK s.r.o. / divízia CreeX, s.r.o.
02/2017 - doteraz, obchodný manažér
finančné poradenstvo, spracovanie auditov a ponúk,
starostlivosť o existujúcich klientov,
akvizícia nových obchodných príležitostí

dm drogerie markt, s r.o.
03/1998 - 08/2015
01/2007 - 08/2015 Oblastný manažér - región Západné Slovensko
zodpovednosť za chod filiálok v zverenej oblasti
výber, prijímanie a výstup pracovníkov v zverenej oblasti
vedenie, podpora a usmerňovanie pracovníkov v zmysle firemnej filozofie
tvorba kvalitatívnych a kvantitatívnych plánov a cieľov, ich plnenie a vyhodnocovanie
zodpovednosť za efektívne hospodárenie v zverenej oblasti
zastupovanie spoločnosti voči štátnym inštitúciám v rozsahu poverenia
komunikácia s externými spoločnosťami spolupracujúcimi so spoločnosťou dm
vzdelávanie pracovníkov, koučing
organizácia seminárov, interných workshopov a pracovných porád
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tvorba interných smerníc, pracovných náplní a pokynov
aktívna účasť v interných projektoch a pracovných skupinách

12/2005 - 01/2007 Vedúca oddelenia výdaja tovaru v Centrálnom sklade
riadenie a kontrola kvality vyskladnenia tovaru
koordinácia s dopravcom v zmysle dodávok tovaru na filiálky
výber, prijímanie a výstup pracovníkov v zverenej oblasti
vedenie, podpora a usmerňovanie pracovníkov v zmysle firemnej filozofie
zodpovednosť za efektívne hospodárenie v zverenej oblasti

03/1998 - 12/2005 Vedúca predajne
vedenie a podpora pracovníkov v zmysle firemnej filozofie a kultúry
zodpovednosť za vzhľad a plynulý chod filiálky
práca s tovarom - objednávanie, správne cenové označenie, správne usporiadanie
komunikácia s externými spoločnosťami a dodávateľmi
vykonávanie inventúr a inventarizácie

08/2012 - 08/2018, materská a rodičovská dovolenka

Drogéria Stanislav Malovec
03/1995 - 07/1997, vedúca predajne
objednávanie a predaj tovaru
zodpovednosť za pracovné nasadenie personálu
práca s peniazmi
vykonávanie inventúr

TRIP papiernictvo - drogéria
07/1994 - 03/1995, vedúca predajne
objednávanie a predaj tovaru
zodpovednosť za pracovné nasadenie personálu
práca s peniazmi
vykonávanie inventúr

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Nemecký jazyk - Začiatočník (A2)
Anglický jazyk - Úplný začiatočník (A1)

OSTATNÉ ZNALOSTI

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý



Ing. Helena Harajová  |  11.7.2018  |  Jaslovské Bohunice 3/3

Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
SAP - základy

VODIČSKÝ PREUKAZ

sk. A, B, najazdených 350000 km


