Kontakt
605890877 (Mobile)
suransky.karel@gmail.com

www.linkedin.com/in/karelsuransky
(LinkedIn)

Nejčastější dovednosti
Teaching
Team Building
Microsoft Office

Languages

Karel Šuranský

HR Business partner, Headhunter, HR manager, HR marketing,
lektor a konzultant
Czech Republic

Souhrn
„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl,
jaký mu dáme.“
SENECA

angličtina

Pracovní zkušenosti

Certifications

Team Training, spol. s r.o.
Lektor a konzultant

Moderation skills - Team Training
Vienna
Rozvoj socioekonomických
kompetencí

leden 2004 - Present (16 let 3 měsíce)
Česká republika
Individuální vzdělávací plány pro společnosti
Člen EMCC
Semináře: soft skills, moderační techniky, pravidla komunikace, etiketa,
vedení pohovorů, metody telefonování
Poradenská činnost:
Monitorování a analyzování spokojenosti zaměstnanců
Nastavování motivačních prvků pro zaměstnance
Analýza potřeb společnosti
Plány vzdělávání
Dlouhodobá spolupráce na projektech (Úřad práce ČR)
Více referencí na www.teamtraing.cz

LEPORELO, o.s.
Lektor

srpen 2015 - Present (4 roky 8 měsíců)
Vedení a příprava adaptačních kurzů.

MESIT group
Personální ředitel

únor 2016 - červen 2017 (1 rok 5 měsíců)
Uherské Hradiště

Page 1 of 3

Vedení a řízení oddělení lidských zdrojů ve společnosti, stanovení a plnění
personální strategie a plnění personálních činností od personální inzerce a
výběru vhodných kandidátů, přes motivaci a finanční stimulaci zaměstnanců,
vzdělávání a trénink zaměstnanců, adaptaci pracovníků až po vztahy s odbory
a státními úřady.
- nábor zaměstnanců, tvorba analýz
- vedení pohovorů na různých místech v ČR
- motivace studentů ve školách (jak se připravit na pohovor, modelové situace,
etiketa)
- začleňování nových zaměstnanců do pracovního procesu
- strategické plánování s řediteli dceřinných společností
- tvorba image holdingu (reportáže, spoty, promo videa)
- vyhodnocování kritických situací
- vedení vzdělávacích kurzů
- příprava a moderace konferencí
- 1000 zaměstnanců a 11 společností

HOPE jazykový servis
Vedoucí pobočky - Zlínský kraj

srpen 2014 - říjen 2015 (1 rok 3 měsíce)
Okres Zlín, Česká republika
Časově omezený projekt
Komplexní organizace kurzů,
komunikace s úřady práce v kraji,
nábor zaměstnanců,
vedení kanceláře a 7 lektorů,
hlavní administrativa,
lektorská činnost v oblasti měkkých dovedností a finanční gramotnosti v
projektu SEKO

DDM Šikula
vedoucí pedagogický pracovník

leden 2012 - září 2014 (2 roky 9 měsíců)
Nábor zaměstnanců, realizace projektů, příprava akcí na klíč, vedení
volnočasových aktivit, vedení táborů, administrativa.

Vzdělání
FFMU Andragogika
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andragogika · (2013 - 2014)

Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta
Bakalář (Bc.), pedagogika · (2006 - 2010)

Gymnázium Staré Město
· (2001 - 2005)
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