
LUKÁŠ SEZIMA
MNÍŠEK POD BRDY, ČESKO

Mníšek pod Brdy
Česko

737 133 843
lukas.sezima@seznam.cz

ODKAZY
Portfolio

LinkedIn

ZNALOSTI
WordPress a WooCommerce

Vývoj webových stránek

Webdesign

Bubble.io (no-code)

Photoshop, Gimp

User experience

Figma, InVision

PowerBI

Databáze SQL

UML, BPMN

Analytické myšlení

JAZYKY
Český jazyk

Anglický jazyk (B2)

KONÍČKY
Horská cyklistika

Lyžování
Cestování
Turistika

Knihy
Deskové hry

Filmy a seriály

PROFIL
Mé zájmy jsou širší, a díky tomu mám zkušenosti z různých oblastí. Uplatňuji příjemné 
vystupování a jednání s klienty či kolegy. Jsem zvyklý pracovat nejen v menším týmu, ale i 
sám, dokážu si sám rozvrhnout práci. Jsem spolehlivý, rád věci udělám včas a kompletně. 
Nemám rád konflikty a snažím se být pozitivně naladěn. 

Vystudoval jsem VŠE v Praze, další znalosti získávám samostudiem v různých oblastech.

VZDĚLÁNÍ
Bakalářské, Vysoká škola ekonomická, Praha
září 2017 — únor 2021

Fakulta informatiky a statistiky, obor Aplikovaná informatika.

Při studiu jsem získal nové poznatky v oblasti IT a ekonomie. Naučil jsem se základy práce 
s SQL databázemi, práci s jazykem XML, návrh a vývoj softwaru, dále se seznámil s oblastí 

marketingu, managementu a účetnictví.    

Středoškolské s maturitou, Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha
září 2012 — červen 2016

Obor Technické lyceum.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Softwarový vývojář v  Tenzona s.r.o., Praha
září 2020 — říjen 2021

• Tvorba podnikového informačního systému pomocí Bubble.io
• Tvorba interaktivních obrazovek v softwaru Figma.
• Návrh systému pomocí BPMN diagramů.
• Seznámení a práce s programem Integromat.

Datový analytik pro Ing. Ivana Šaradinová, Praha
březen 2021 — červen 2021

• Zpracování a analýza dat pro oblast finančního auditu.
• Práce se softwarem Excel a PowerBI.
• Analýza dat, tvorba reportů, interpretace dat.

Webmaster, správce eshopu v  LBCC Healthcare, Praha
březen 2018 — červenec 2020

• Tvorba webových stránek v systému WordPress, údržba webů, realizace e-shopu
• Spolupráce s kolegy z různých oddělení.
• Komunikace se zákazníky a klienty.

Webdesigner, Mníšek pod Brdy
září 2015 — březen 2018

• Návrh a realizace webových stránek v systému WordPress, údržba webů.
• Ukázka projektů viz. portfolio.
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KONTAKTY

Business intelligence a programem PowerBI. Současně jsem absolvoval kurzy statistiky,




