STRUČNE O MNE
Som pracovitý a disciplinovaný človek, ktorý sa vie
rýchlo učiť a nebojí sa výziev. Moje doterajšie
skúsenosti ma naučili pracovať zodpovedne a poradiť si
s pracovnými problémami. Vo voľnom čase rada
cestujem a venujem sa turistike. Taktiež obľubujem
šport všetkého druhu, šachy a dobrú knihu.

PROFESIONÁLNE VLASTNOSTI

Mgr.

Petra
Rendková
DÁTUM NARODENIA 4.9.1991

KONTAKT
Telefón: 0908/662 209
E-mail: peparendkova@gmail.com
Adresa: E.Bohúňa 19, Ružomberok

Rada pracujem s ľuďmi a učím ich nové poznatky
Znalosť v konverzačnej angličtine, ruštine a poľštine
Tímový hráč
Obľubujem kreativitu a spoznávanie nových postupov
Dôslednosť v práci

ZAMESTNANIE
MANAGER PROJEKTU
Národný rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy
výskumu a športu SR – AZU (2019 - súčasnosť)
Zabezpečovanie chodu projektu
Aktívna komunikácia s ďalšími koordinátormi a členmi
projektu (web dizajnér, grafik, administratívna sila..)
Tvorba koncepcie projektu na rok 2019/2020
Vypracovanie novej vízie projektu a smerovanie
Pracovné stretnutia a zastupovanie projektu u
zamestnávateľov, škôl či MŠVVaŠ SR
Participovanie na rozširovaní aktivít smerom do praxe

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR SSPI
Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku mimovládna organizácia (2019 - súčasnosť)
Riadenie projektu E-learning : Nenalet.im
Komunikácia v projektovom tíme
Písanie nových projektov v oblasti krízového riadenia,
dezinfomácií a extrémizmu
Pomoc pri organizovaní podujatí
Zlepšovanie soft skills v oblasti projektového riadenia

REGIONÁLNY KOORDINÁTOR AZU PRE TRENČÍN
Národný rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy
výskumu a športu SR – AZU (2013 - 2019)
Zastrešovanie národného rozvojového projektu AZU
(Aktivita zvyšuje úspech) na univerzite, ktorý zahŕňa
komunikáciu s vedením univerzity, spíkrami a študentmi a
koordinovanie dobrovoľníkov na univerzite.
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Petra
Rendková
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PRACOVNÉ MOTTO
Obľúbenec rozkladá jednotnosť tímu.

VZDELANIE
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA
ODBOR: POLITOLÓGIA (2017- SÚČASNOSŤ ) PHD.
Práca na katedra, pedagogická činnosť spojená s
vedeckou činnosťou v oblasti extrémizmu a krízového
manažmentu.

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA
ODBOR: POLITOLÓGIA (2011-2016) MGR.
Aktivity na univerzite:
Akademický senát TnUAD: členka predsedníctva AS
TnUAD
Správna rada TnUAD: zástupca za študentov
Kolégium rektora - poradný orgán rektora: zástupca
študentov
Študentská rada vysokých škôl – reprezentácia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej Republiky: člen predsedníctva

Výskumy ukázali, že keď si cestovateľ
v Arktíde medzi eskimáckymi psami,

KURZY

ktorí ťahajú jeho sane, vyberie
jedného obľúbenca, efektívnosť
celého tímu sa prudko zhorší. Výber
obľúbenca je výrazom vášho názoru na
ľudí. Pokiaľ ostatní kolegovia, ktorí
svojich kolegov poznajú lepšie, než
ich poznáte vy, nesúhlasia s vaším
evidentne vysokým hodnotením jeho
schopností, utrpí tým vaša vlastná
vierohodnosť. Obľúbenci si zaisťujú
postup vďaka tomu, že dokážu veľmi
presne odhadnúť sociálne potreby a
potreby vážnosti svojich šéfov.
(Gilbert Adair)

Door Training & Consulting s.r.o.: Kurzy rozvoja
osobnosti (zameraný na podporu predaja)
Allschola: Kurz rétoriky a komunikácie
Certifikát z dosiahnutia 300 úderov v Strojopise
Odborná maturita z Microsoft Office, administratíva
a korešpondencia a podvojné účtovníctvo

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Anglický (pokročilý)
Ruský (mierne pokročilý)
Nemecky (začiatočník)
Poľský (začiatočník)

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI
ADK - administratívna korešpondencia (pokročilý)
Strojopis (ovládanie desaťprstovej hmatovej metódy)
Microsoft Office (pokročilý)
Omega – Kros (držiteľ certifikátu od firmy KROS)
Adobe photoshop (pokročilý)
Mailchimp (pokročilý)
Canva (pokročilý)
Wordpress (naprogramovanie vlastnej stránky)

VODIČSKÉ ZRUČNOSTI
Skupina B (prax 10 rokov – 200 000 km)

18.10.2019
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