
ŽIVOTOPIS 
 

Osobní informace: 
  

  Jméno:   Martin HREČIN 
  Datum narození: 7. 5. 1977      
  Národnost:       česká 
  Tel.:                 + 420 608 000 675 
  Kontaktní adresa: Smrková 22, Plzeň 312 04, ČR 
  E-mail:   m-hrecin@seznam.cz 
 

 

 

Jazykové znalosti: 
  Jazyk - úroveň:     Český – rodný jazyk 
     Anglický – pokročilá úroveň, slovem i písmem 
     Německý – základní znalost 

Další znalosti: 
  Řidičský průkaz          Řidičský průkaz sk. B – získán v roce 1996 – aktivní řidič 
  Počítačové znalosti:  Pokročilá znalost mnoha aplikací a programů (MS Office, Adobe Acrobat, Corel Draw, atd.) 
 

Pracovní zkušenosti 
 
(Od 1/2016) Od ledna 2016 jsem se po 10 letech překladatelské a tlumočnické praxe formou vedlejší pracovní činnosti  

začal této činnosti věnovat plně.  

  Překladatelská a tlumočnická činnost jsou nyní mojí jedinou aktivitou. 
 
(Od 09/2005 )   Společnost, aktivita: OSVČ – Překladatelská a tlumočnická činnost  - vedlejší činnost při zaměstnání 
 

 

(Od 08/2014 )   Společnost, aktivita: OSVČ – externí spolupráce se spol. GMS Německo a HYUNJIN MATERIALS Korea 
   zahraniční prodej 
 

(05/2013 – 08/2014 )   Společnost, aktivita: Pilsen Steel s.r.o. (Plzeň, ČR)   - prodej velkých výkovků a odlitků   
                              Pozice:  Sales and Marketing Manager pro zahraniční prodej 
 

(05/2012 – 04/2013)  Společnost, aktivita:  Faiveley Transport Lekov (Blovice, ČR)   - Prodej dílů kolejových vozidel 
                    Pozice: Sales Manager pro zahraniční prodej 
 

(01/2012 – 03/2012)  Společnost, aktivita: Wikov Industry – nákup výkovků a odlitků, výroba a montáž těžkých převodovek                    
  Pozice: přijat do pozice Supply Chain Manager pro divizi v Číně, tréning v oddělení kvality.  
   (Pozice zrušena, kvůli zrušení rozsáhlého kontraktu zákazníkem – divize v Číně neotevřena) 
 

(05/2011–12/2011)  Společnost, aktivita: Pilsen Steel s.r.o. (Plzeň, ČR)   - prodej velkých výkovků a odlitků  
                     Pozice: Sales Manager pro zahraniční prodej 
 

(12/2009–04/2011)  Společnost, aktivita: Škoda Transportation a.s.  (Plzeň, ČR )   - prodej dílů kolejových vozidel 
                     Pozice: vedoucí oddělení prodeje náhradních dílů 
 

(01/2008–11/2009)  Společnost, aktivita: Pilsen Steel s.r.o. (Plzeň, ČR)   - prodej velkých výkovků a odlitků  
                     Pozice: Sales Manager pro zahraniční prodej 
 

(09/2005 – 12/2007)          Společnost, aktivita: SEEPRINT s.r.o., (Plzeň, ČR) – prodej dílů tiskáren, reklamní agentura                 
                      Pozice: manažer prodeje, později obchodní ředitel – důvod odchodu – předlužený majitel zavřel firmu 
 

(09/2005 – 2007)         Společnost, aktivita: Česká jazyková škola (ul. Z. Wintera, Plzeň, ČR) – jazykové kurzy  
                                        Pozice: Lektor anglického jazyka – externí lektor (OSVČ) 
 

(1999 – 2004) Společnost, aktivita: USA, sezónní práce, OSVČ – prodej použitého nábytku, stavební práce, spolumajitel restaurace c 
  Pozice: OSVČ, spolumajitel 
 

(1996 – 1998) Společnost, aktivita:  ABS Polybet spol. s r.o.  (Plzeň, ČR) – stavební činnost, inženýrská a realitní činnost   
  Pozice: OSVČ, spolumajitel 
 

Vzdělání: 
         
(2000 – 2005)     Lincoln County Adult Education Center (Fayetteville, TN, USA) Jazykové kurzy ESL (English as Second Language) + GED   
(červen 2001)        Motlow State Community College (Lynchburg, TN, USA) – složení zkoušek GED, získání GED diplomu   
(1999 – 2000)     Hardin County Adult Education Center (Elizabethtown, KY, USA) Jazykové kurzy ESL (English as Second Language) 
(1991 – 1995)     Střední škola:         SPŠ Stavební, obor pozemní stavby (Plzeň, ČR) 
(1983 – 1991)    Základní škola:       22. ZŠ (Plzeň, ČR) 
 

Další krátké kurzy:   

  Prodejní techniky a strategie, asertivní vyjednávání, nonverbální komunikace 
 

                                                                                                                                                                                                                          Zpracoval:   Martin Hrečin 

mailto:m-hrecin@seznam.cz

