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Narozen:

8.12.1991
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svobodný

+420 777 876 700

Národnost:

slovenská

Podhájska 142, 90086 Budmerice, SK

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
2019-2021

Sales manager MICE Jan Hotels


Prodej a handlovanie eventov pro 5 hotelů, 3 v Praze a 2 v Českém Krumlově



Zaměření na sportovní segment a bankovní sektor



Vyhledávaní nových potencionálních klientů



Vytváření a kalkulace poptávek na míru pro klienty, propagace konferenčních prostor a
ubytování, uzavíraní korporátních smluv pro stálé klienty

2018– 2019

Event manager Le Palais Art Hotel Prague ***** - Praha


Propagace a prodej akcí a eventů v zázemí 5 * hotelu



Vedení a realizace akcí a poskytování 5 * servisu s důrazem na dodržovaní standardů



Blízka kooperace s F & B Manažerem a Senior Sales Manažerem ohledně tvorby budgetu
na příští rok

2018



Poskytování nadstandartního servisu při zajišťovaní akcií a péče o klienta



Tvorba cenových a individuálních nabídek dle přání zákazníka



Spravování sociálních sítí

Sales manager TOP HOTEL PRAHA ****, Praha


Vytváření a kalkulace poptávek na míru pro klienty, propagace konferenčních prostor a
ubytování, uzavíraní korporátních smluv pro stálé klienty



Návštěvy veletrhů a vyhledávaní nových potencionálních klientů

2017

Head Bartender and Marketing manager – Pitkin Music bar, Brno


Rozepisovaní směn číšníků a ostatních barmanů, odpovědnost za jeden ze dvou barů
v podniku, vytváření nových nápojových lístků, zajištění bezproblémového chodu baru,
zajišťovaní eventů v podniku.



Propagace podniku na FB a Instagramu, Google +, Tripadvisor, vytváření reklamy +
zajišťování nových spoluprácí s externími firmami, zajištění propagačních materiálu a
reklamních předmětů, atd.

2017

Podílení se na otevření Cocktail baru a bistra v Brně (Atelier cocktail bar and bistro)
 Nastavení systému, zpracováni marketingové strategie, vytváření reklamy, výběr
dodavatelů
 Uzavření korporátních smluv, nastavení skladového hospodářství, nastavení systému
obsluhy

2016 - 2017

E-commerce manager / zástupce Food and Beverage managera Grandhotel

****

, Brno

 Marketing pro hotel, vytváření reklamy, navštěvování veletrhů, obchodní schůzky
 propagace ubytovaní, sociální sítě, nastavování cenové politiky hotelu, spravovaní cen na
rezervačních portálech, (Booking.com, Previo, Expedia, GTA, Travco...)
2016

Marketing manager hotelu Bobycentrum****, Brno
 propagace hotelu a spravování sociálních sítí, vedení obchodních schůzek, vytváření
reklamy, navštěvování veletrhů (uzavírání korporátních smluv, propagace ubytovaní,
kongresů a svatebního servisu…)
 plánování a vytváření možností spolupráce s externími firmami
 komunikace a spravování rezervačních portálů (Booking.com, HRS, Expedia, Hotel.cz,
Ehotel, Medglobal, Previo...)

2014 - 2016

Food and beverage manager (provozní) hotelu Bobycentrum ****, Brno
 organizace číšníků, organizace práce, objednávaní zboží, řízení akcí
 tvorba jídelníčků, komunikace s hosty, řízení veškerých odbytových středisek

2014

Barman a číšník v cocktail baru Two Faces, Brno

2013

Číšník v dovolenkové destinaci Mill Rythe Holiday Village, Anglie

2007 - 2012

Prax v rámci studia na Hotelové akademii Mikovíniho 1, Račianske Mýto, Bratislava
 práce pro cateringovou agenturu – různé akce na vyšších úrovních (plesy, rauty, bály)
 hlavní barman v hotelovém komplexu Blue Bay***** - Řecko
 číšník v Hotelu Patria***** - Starý Smokovec ve Vysokých Tatrách
 číšník a barman v hlavním baru v hotelu Bellevue**** - Vysoké Tatry
 Práce ve vietnamské restauraci – práce různého druhu
 číšník v pizzerii - Bratislava

VZDĚLÁNÍ
2012 - 2015

Bakalář na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně
 Obor: Management hotelnictví a cestovního ruchu

2010 - 2012

Hotelová akademie Míkovíního 1, Račianské Mýto, Bratislava, Slovensko
 Obor: hotelová akademie, zakončeno maturitou

2007 - 2010

Hotelová akademie Míkovíního 1, Račianské Mýto, Bratislava, Slovensko
 Obor: hotelová akademie - zakončeno výučním listem- číšník

PRÁCE NA PC
Balík Microsoft Office: pokročilý
Hotelové programy:

Rehos, Restis, Protel,
Storious

Rezervační systémy:

Booking.com, HRS, Expedia,
Hotel.cz, Ehotel, Medglobal,
Previo

Sociální sítě:

spuštění, management a

JAZYKY
Angličtina:

pokročilá úroveň

Němčina:

na úrovni hotelové komunikace

Ruština:

základy s porozuměním zákazníka

Řečtina:

základy s porozuměním zákazníka

Čeština:

na úrovni hotelové komunikace

Slovenčina:

rodný jazyk

nastavení online strategie

VLASTNOSTI

ZÁJMY

Jsem dochvilný, spolehlivý, zodpovědný, trpělivý a

Sport – fotbal, posilovna, hokej, zvířata, jídlo, přátelé,

časově flexibilní. Rychle se učím novým věcem. Mám

filmy, komunikace s lidmi, práce

rád práci v týmu, ale i samostatně. Rád komunikuji s
lidmi a okolím, nemám rád přetvářku.

_______________________________
Peter Rajkovič
Praha, 4. Ledna 2021

