Strukturovaný profesní životopis
Jméno a příjmení, titul : Martina Landová, Mgr.
Narozena : 22. 5. 1964, místo narození : Městec Králové
Bydliště: 434 01 Most, Chomutovská 2233
Kontakt: tel.: 608168222, e- mail: mart.landova@seznam.cz
Dosažené vzdělání :
- 1982 - 1989 Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta,
aprobace - tělesná výchova - občanská nauka
Praxe z oblasti cestovního ruchu a práce hodnotitele:
-

-

Leden 2009 – dosud Pruh Polabí – externí spolupráce v oblasti marketingu a rozvoje
DMO se zaměřením na podporu cestovního ruchu, příprava marketingových plánů,
včetně účasti na výstavách zaměřených na cestovní ruch a mezinárodních
zaměřených na podporu cestovního ruchu / Berlín 2018/.
září 2015 - vedení týmu pracovníků TIC metodické řízení střediska, personální
problematika, obsahová problematika práce na TIC
Srpen 2015 - v rámci lektorské činnosti školení společnosti INVIA – školení pro
teamleadry – vedení lidí, motivace, výkon týmu
duben – červen 2019 – školení pro pracovníky TIC / 14 krajů/ Školení pracovníků
TIC vč. odborné činnosti
květen 2019 – AiCES - školení pracovníků TIC Slovensko - Prezentace práce na
TIC a podpora regionálních služeb a produktů na Turistických informačních
centrech /TIC/ – 3 skupiny Nitra, Bánská Bystrica, Poprad.

Praxe hodnotitele:
08/2008 – hodnotitel projektů ESF operační program Podnikání a inovace / OPPI/
– výzva„ Výstavba školících středisek“ – spolupráce
s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Agenturou pro podporu podnikání a investic
CZECHINVEST, práce v hodnotím systému – aplikaci, hodnoceno cca 25 projektů
8/2013 projekt UNIV 3 Podpora procesu uznávání – Certifikát – seminář pro hodnotiteleZaměření Lektor dalšího vzdělávání – role – autorizovaná osoba

4/2017 – MMR - Externí hodnotitel projektů Národního programu podporu cestovního
ruchu v regionech pro rok 2017– pilotní nastavení, odborný hodnotitel ve společnosti
BDO Advisory s.r.o.
Pracovní uplatnění: ostatní než výše uvedené:
7/2018 – dosud Konzultant a lektor pro rozvoj malých a středních firem a vzdělávání
zaměstnanců
6/2016 – 6/2017 – BDO Czech Republic EU Office s.r.o. – manažer - řízení činností firmy
v oblasti dotačního managementu v komerční sféře i v oblasti vzdělávání /sestavování žádostí,
práce v systému MS2014+, administrace žádostí i management čerpání a realizace projektů v OP
PIK, IROP a OP Zaměstnanost./
10/ 2015 – dosud S-COMP Centre CZ s.r.o. – projektový manažer – „Poradenské činnosti
ve Středočeském kraji“ – organizace, realizace a vykazování aktivit projektu.
3/2015 – 9/2015 S-COMP Centre CZ s.r.o. – projektový manažer „ Cílem je zaměstnání ve
Středočeském kraji“ celkové řízení projektu napříč se všemi spolupracujícími subjekty +
související činnosti, projekt byl úspěšně realizován a probíhá uzavírání aktivity
3/ 2014 – 8/ 2015 S-COMP Centre CZ s.r.o. projektový manažer projektu
„ Rodičovství a práce“, koordinátor projektů v rámci celé společnosti – úspěšně zrealizováno
3/13 – 2/2014 - S-COMP Centre CZ s.r.o. – projektový manažer „ Krátce bez práce“
administrace projektu, jednání s UP, komunikace s cílovou skupinou, poradenství v oblasti
orientace se na trhu práce, pracovní poradenství – úspěšně zrealizováno
11/ 2012 – 9/2014 – S-COMP Centre CZ s.r.o. – projektový manažer projektu –grantový
projekt „ Začínáme podnikat po padesátce“- činnosti, související s úspěšnou realizací
projektu, řízení a koordinace realizačního týmu, včetně odborných lektorů, komunikace
s kontaktním pracovištěm ÚP ČR v Rakovníku, tvorba strategií a kontrolní činnost směřující
k naplnění cílových indikátorů projektu. Práce s aplikací Benefit, vytváření monitorovacích zpráv
a souvisejících podkladů pro řízení, administraci a dosahování monitorovacích indikátorů.
Pracovní poradenství pro cílovou skupinu.
06/ 2011 – 10/ 2012 – S-COMP Centre CZ s.r.o., projektový manažer projektu RESTART /
lokality Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem /– projekt byl
připraven pro 400 účastníků. Úkolem je celkové řízení a vedení projektu, koordinace týmu 5
spolupracovníků, spolupráce a komunikace s příslušnými pracovníky z jednotlivých kontaktních
míst ÚP i Krajské pobočky v Ústí nad Labem, zaměstnavateli, rekvalifikačními centry a ostatními
institucemi za účelem úspěšného naplnění indikátorů projektu, včetně finančních parametrů.
Projekt byl úspěšně ukončen, všechny sledované indikátory byly splněny. Řízení skupiny cca 20
spolupracovníků – lektoři, poradci pro cílové skupiny, koordinátoři a finanční manažer projektu.
03/2010 – 12/ 2011 – S-COMP Centre CZ s.r.o. projektový manažer pro projekt RESTARTMOST, náplní práce této pozice je manažerské vedení a řízení celého projektu, koordinace
finančního vypořádání projektu, metodická pomoc a vedení projektového týmu – 5 osob,
koordinace komunikace a spolupráce s dodavateli, spolupracujícími institucemi a úřady. Celkové
řízení skupiny cca 14 spolupracovníků a lektorů– interní, externí.
Propagace projektu a následná komunikace a řízení výsledků ve spolupráci se zaměstnavateli
v regionu a se samotnými účastníky projektu. Poskytování příslušných podkladů pro administraci
a spolupráce s pracovníky Úřadu práce v Mostě. Realizace projektu byla vyhodnocena jako velmi
úspěšná, indikátory byly naplněny.
08/2008 – hodnotitel projektů ESF OPPI – výzva „ Výstavba školicích středisek“ –

spolupráce s Ministerstvem průmyslu a s Agenturou pro podporu podnikání a investic
CZECHINVEST
01/2010 – dosud – SVI AJAK Nymburk - konzultant v rámci realizace projektu „Kurikulum S“
– Krajské konzultační centrum pro Středočeský kraj, leden 2010, účast na semináři lektorů
projektu
08/2007 – 02/2010 – SVI AJAK Nymburk - koordinátor projektových aktivit, konzultant
v oblasti tvorby rozvojových plánů doplňujícího vzdělávání zaměstnanců firem v návaznosti na
dosažené vzdělání a potřeby reagování na změnu poptávky a rozvoj příslušných kompetencí dle
požadavku pracovního trhu a jednotlivých zaměstnanců
12/2005 – 07/2007 – SVIAJAK Nymburk - vedoucí národního projektu "Najdi si práci ve
Středočeském kraji" , realizátor projektu byl Středočeský vzdělávací institut Akademie J.A.
Komenského v Nymburce ( SVI AJAK), úkolem bylo metodické, organizační a personální
zajištění a vedení projektu a týmu spolupracovníků na 12 okresních střediscích – 27 podřízených,
jejich profesní rozvoj a dále spolupráce, koordinace a zajištění součinnosti jednotlivých úřadů
práce a ostatních dodavatelů služeb, externích lektorů pro motivační a rozvojový trénink klientů neprofesní školení, zajišťování jednotlivých rekvalifikačních kurzů - profesní školení a celkové
dosažení požadovaných hodnotících indikátorů. Projekt byl úspěšně dokončen.
2001 - dosud - lektorská, konzultační a poradenská činnost ve spolupráci se vzdělávacími
agenturami
/ komunikace, image, prodejní dovednosti, telefonování, asertivita,
prezentační dovednosti, vyjednávání, manažerské dovednost,/
Agentury: Gradua cegos , KANU s.r.o., Pontia s.r.o., Triton,
Kienbaum Management Consultants, ECS - Edconsia s.r.o.
2001 - 2007 spolupráce s finanční poradenskou skupinou, která se zabývá produkty z oblasti
pojišťovnictví, úvěrů, úložek peněz, a komplexním finančním rozborem a poradenstvím.
Registrace jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel podle zákona č. 38/2004 Sb. a
registrována podle zákona č. 15/1992 Sb. opravňující k poskytování investiční služby, týkajících
se investičních cenných papírů, včetně podílových listů. Člen AFIZ.
2000 - 2001 WS INTERNATIONAL HODONÍN - spolupracovník pro mezinárodní
prezentační výstavy a veletrhy v rámci České republiky, vyhledávání nových spolupracovníků a
jejich zaškolení pro prodej
1997 - 1999 Čokoládovny, a. s. - DANONE Praha - práce na pozici oblastní manager pro
prodej - Severní Čechy (ASM). Řízení týmu 12 přímých spolupracovníků.
V rámci firemního vzdělávání jsem prošla vzdělávacími programy v oblasti prodejních technik,
vedení kolektivu a vyjednávání od firem VIAMAR International s.r.o., IMAGE LAB, s.r.o.,
MAXMAN CONSULTANTS, spol. s r.o. a firemním manažerské vzdělávání.
1994 - 1997 Firma EASCON AG Teplice - manager obchodního oddělení, obchodní ředitelka,
řízení týmů 35 obchodních zástupců v rámci celé ČR.
1989 – 1994 ISŠT Velebudice, Most - učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů
Odborná školení a certifikáty:
PRINCE 2 Foundation Certifikate – absolvování v roce 2016
Certifikát – Proces uznávání výsledků předchozího učení – role autorizované osoby
Jmenování – Externí hodnotitel OPPI – Školicí střediska
Certifikát – Data Protection Officer – certifikát EU General Data Protection Regulation / GDPR/

Ostatní údaje :
- úroveň znalosti českého jazyka – rodilý mluvčí
- řidičský průkaz skupiny B
- uživatelské znalosti práce na PC
- zkušenosti v jednání se zákazníky a k tomu příslušná školení
- manažerské zkušenosti s vedením pracovních a realizačních kolektivů projektů ESF
Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.
V Mostě 5. 8. 2019

