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Věk:
Adresa:
Tel.:
E-mail:

34
Vozábova 126/13, 58901 Třešť
+420 733 676 028
martintrest@gmail.com

__________________________________________________
Vzdělání
Dosažené vzdělání:
vysokoškolské I. stupně
2015 - 2017
Specializace ve zdravotnictví
Obor: Záchranář pro urgentní medicínu
2008 - 2011
Slovenská zdravotnická univerzita, Bratislava
Obor/specializace: Urgentná zdravotná starostlivost
(externí forma studia)
2004 - 2007
VOŠZ, Brno
Obor/specializace: Diplomovaný zdravotnický záchranář
(externí forma studia)
2000 - 2004
Střední zdravotnická škola, Jihlava
Obor/specializace: Všeobecná sestra

Kurzy a školení
2019
KurzNeonatal Life Support (NLS)
Certifikovaný kurz, který připravuje uchazeče na neodkladné stavy u novorozence, včetně jeho resuscitace.
2016
KURZ Advanced Life Support (ALS)
Kurz připravuje zkušené členy multidisciplinárního resuscitačního týmu
na poskytnutí komplexní péče o pacienta
až do jeho předání na pracoviště zajišťující definitivní péči.
Kurz je ukončen mezinárodním certifikátem s platností 5.let
2011 - 2012
Národní institut pro další vzdělávání
Název kurzu/školení: studium pedagogiky
Název certifikátu: pedagogické minimum

Průběh zaměstnání

2017 - dosud
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
Pracovní pozice: zdravotnický záchranář specialista
Náplň práce: Práce na pozici zdravotnický záchranář specialista, řidič ve výjezdové složce RZP v systému
rendez - vous.
Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu pracuje samostatně v posádce RZP s rozšířenými
kompetencemi a počítá se s ním do vedoucích pozic při výskytu mimořádné události, či aktivaci
traumaplánu.
2008 - 2017
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
Pracovní pozice: zdravotnický záchranář
Náplň práce: Práce na pozici zdravotnický záchranář, řidič ve výjezdové složce RZP v systému rendez vous.
(2010 - 2012 - externí zaměstnanec)
2010leden - dosud
OSVČ - výuka první pomoci

2010 - 2012
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Pracovní pozice: učitel odborných předmětů
Náplň práce: Výuka odborných předmětů a praktická výuka studentů SZŠ.

2007 - 2008
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Pracovní pozice: učitel odborných předmětů

2004 - 2007
Nemocnice Jihlava
Pracovní pozice: všeobecná sestra
Náplň práce: Práce na jednotce intenzivní péče na pozici všeobecné sestry.
Doplňující informace o pracovních zkušenostech:
Aktivně se věnuji lektorské činnosti a výuce první pomoci.

Znalosti
Jazykové znalosti:
Čeština - mateřský jazyk
Němčina - mírně pokročilý
Angličtina - pasivně
Administrativní a ekonomické znalosti:
Strojopis - pokročilý

Počítačové znalosti - uživatel:
Microsoft Windows - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - základy
Další znalosti, schopnosti a zájmy:
Registrace v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář.
Registrace v oboru všeobecná sestra.
Řidičský průkaz:
sk. B, C

V Třešti 24. 04. 2019
Martin Mrázek

