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Zdravím! Jak se máte? Díky, že jste mi dali šanci 
a otevřeli mé CV.  Určitě nebudete litovat!

Je mi 29 let a pocházím z Prahy, kde také 
v současné době žiji. Do budoucna bych ale 
rád alespoň pár let žil a pracoval v zahraničí. 
Jsem veselý, přátelský, chytrý (relativně), loajální, 
kreativní, zábavný (opět relativně), zodpovědný 
a slušně vychovaný kluk (a nebo už bych měl 
v tomhle věku začít psát muž? :)

Mám moc rád vše kreatvní, hudbu, snowboard-
ing, dobré jídlo, své kamarády, cestování, Prahu, 
knihy, filmy & tv shows, gin & tonic a svou rodinu.

Čeština je sice má rodná řeč, ale od mého pobytu
ve Švédsku je pro mě skoro přirozenější mluvit 
(i přemýšlet) anglicky.

Myslím, že jsem dobrý v “learning by doing”,  
a proto se nové věci učím celkem rychle. 
Sám jsem se naučil HTML a CSS a rád bych 
brzy pokračoval Javascriptem. K 3D designu 
a motion designu jsem se zatím dostal jen 
okrajově, ale určitě bych se v tom rád zlepšil.

Jönköping University (JIBS)
Erasmus se zaměřením na marketing
Jönköping, Švédsko

Vysoká škola ekonomická v Praze
Podniková ekonomika a management,
bakalářské a magisterské studium,
vedlejší specializace marketing 
Praha, Česká republika

Gymnázium Nad Alejí
Jazykové gymnázium
Praha, Česká republika

Freelance
Kromě běžné práce také dělám grafiku 
a kódování pro klienty, převážně 
z okruhu majitelů e-shopů, kteří chtějí 
své weby odlišit od ostatních.

Chefparade s. r. o.
V Chefparade jsem toho dělal 
opravdu hodně, od grafického designu 
a kódování přes emailing a sociální média 
až po IT a řešení jakýchkoliv technických 
a logických problémů.

Česká zemědělská univerzita v Praze
Na ČZU jsem pro Zahraniční oddělení 
dělal grafiku, organizoval mezinárodní 
konference a také pomáhal s adminis-
trací programu Erasmus.
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Ahoj!
Já jsem Kuba.

jakubnavratil1331@gmail.com
www.kubanavratil.com
+420 721 365 435



Ahoj!
Tady je malá 
ochutnávka 
z mého portfolia.

jakubnavratil1331@gmail.com
www.kubanavratil.com
+420 721 365 435


