Životopis
Henadzi Yakimau (Gennadij Jakimov)
Геннадий Якимов
věk:

28 let

bydliště:

Sýpka 29, Brno

státní přísl.:

Běloruská republika
(mám v ČR dlouhodobý pobyt za učelem podnikání - IČ: 29040787)

Telefon:

773 197 917

e-mail:

gennadij.jakimov@gmail.com

Škola:
2003 - 2008

Běloruská státní univerzita kultury - Minsk
Obor: kulturologie a Manažerství sociálního a kulturního prostředí

1998 - 2002

Mohylevská střední škola kultury - Mohylev
Obor: sbormistr – dirigent , organizátor kulturních akcí

Vzdělávací kurzy:
2003 – 2005

Baranovičská škola žurnalistiky a komunikace (Baranoviči, Bělorusko)/
/European Centre of Communication and Culture (Waršava, Polsko)
Název kurzu: Novinářství a PR manažerství
Certifikát: Polsko – Běloruský

Praxe:
2010/7 - současnost Samostatná překladatelská a lektorská činnost - Brno
2009/12 - 2010/6

Realitní agentura “Pronájmy” - Praha
makléřská a překladatelská činnost

2008 - 2009/11

Skisbel 99 (internetová kavárna) - Praha
obsluha klientů
(obsluha klientů, řešení technických problémů, komunikace s dodavateli)

2006 – 2007

Vydavatelství Magic Minsk - Minsk
Vedoucí reklamního oddělení
(zařazování reklamy do reklamního a turistického magazínu)

2006 - 2007

Spolupráce s časopisem Minská škola dnes (ruskojazyčné vydání
redaktor, externista
(psaní reportáží a článků)

2005

Telekanal ONT (ruskojazyčné vysílání) - Minsk
novinář zpravodajství
(tvorba zpravodajství, reportáže, psaní textů)

2004 - 2005

Reklamní agentura Andreje Goršunova - Minsk
reklamní agent
(zařazovaní reklamy, práce se zákazníky, práce s designerama, komunikace s dodavateli)

2002 – 2004

Borisovská televize (ruskojazyčné vysílání)
novinář, redaktor
(tvorba zpravodajství, reportáže, následná úprava, střih)

Jazyky:
• Ruština, Běloruština - mateřský jazyk
• Čeština - mluvená na komunikativní úrovni, psaná na komunikativní úrovni (s občasnými gramatickými chybami)
• Polština - mluvená na komunikativní úrovni, psaná na komunikativní úrovni
• Angličtina - mirně pokročilý

Znalosti a vlastnosti:
• fakturace, jednoduché účetnictví
• internet, e-mail, aplikace MS Office - pokročilý
• počítačová grafika, Adobe Photoshop, CorelDraw - základy
• komunikace s lidmi, týmová práce, zkušenosti s vedením malého týmu lidí (5 lidí)
• spolehlivost, pečlivost a dochvilnost
• hudební znalosti, noty, akordy

V Brně dne 12.9. 2011

Gennadij Jakimov

