
Lampar Tomáš 

 
Vzdělání 

 
2001 - 2005 

Střední průmyslová škola strojní, zaměření ekonomické 

(Zakončeno maturitní zkouškou)  

  

Pracovní zkušenost 

1.4.2015 – současnost 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2011 – 1.4.2015 

Klimatizační technik – obchodní zástupce 

ACI - Auto Components International, s.r.o. 

Náplň 

Specialista na klimatizace, prezentace sortimentu, prodej a zaškolení uživatelů, 

školení za účelem získání certifikátů, opravy klimatizací 

 

Obchodní zástupce 

ACI - Auto Components International, s.r.o. 

Náplň 

Obchodní zástupce pro Prahu a Střední Čechy, péče o stávající zákazníky, 

vyhledávání nových kontaktů, prezentace zboží, plánování firemních akcí, vedení 

obchodního týmu 

1.3.2009 – 1.5.2011 Zástupce vedoucího prodejny 

ACI - Auto Components International, s.r.o. 

Náplň 

Vedení lidí, kontakt s obchodním oddělením, kontakt a péče o zákazníky, vedení 

pracovních porad 

1.3.2007 – 1.3.2009 Prodejce, fakturant 

ACI - Auto Components International, s.r.o. 

Náplň 

Kontakt a péče o zákazníky, fakturace objednávek, dohled nad skladovými 

zásobami 

Datum narození: 08.05.1986 

Bydliště: Boháčova 860/7, 14900, Praha 

Telefon: +420 775 978 228  

E-mail: lampar.t@atlas.cz 

  

mailto:lampar.t@atlas.cz


1.9.2006 – 1.3.2007 Skladník 

ACI - Auto Components International, s.r.o. 

Náplň 

Dohled nad prací ve skladu. Řízení ostatních brigádníků. 

1.4.2006 - 1.9.2006 Brigádník 

ACI - Auto Components International, s.r.o. 

Náplň 

Dohled nad objednávkami, prodej a výdej zboží zákazníkům 

1.2.2006 – 1.4.2006 Vystavovatel 

3domy s.r.o. 

Náplň 

Vystavování produktů na výstavách, péče o potencionální zákazníky 

1.6.2005 – 1.10.2005 Brigádník 

Datart international a.s. 

Náplň 

Výdej zboží zákazníkům, příjem reklamací, pomocné práce ve skladu 

Certifikáty a školení 

Certifikáty Podle ECDL indexu testy ECDL, nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny podle 

směrnice 2006/40/ES 

Školení a kurzy Telefonicky víc než osobně, péče o zákazníka v akci, efektivní komunikace se 

zákazníky a dodavateli, turbo prodej, jak řeší problémy moudří, zvládání námitek, jak 

prezentovat firmu, time management, zvládání stresu, řešení dluhů…. 

Další schopnosti a dovednosti 

Jazykové 

znalosti: 

                       Český jazyk                                             Rodilý mluvčí  

                       Anglický jazyk                                             Základní 

  
 

Počítačové znalosti - uživatel 

Microsoft Access - základy 

Microsoft Excel - pokročilý 

 

Microsoft Powerpoint - pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Adobe Photoshop - základy 

Microsoft Word – pokročilý 

 

 

Další znalosti, schopnosti a zájmy 

Řidičský průkaz sk. A, B; najeto cca 600 tisíc km 

Mojí největší zálibou jsou auta a motocykly. Dále pak letadla, cestování, turistika.  


