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Ing. Tomáš Ditrt
Narozen 14. 10. 1969 v Pardubicích
-

-

-

Jízdě na koni a posléze jejich výchově se intenzivně věnuje od roku 1996
o Zprvu jezdecký sport, posléze výchova koní a zájem o koně jako bytosti
o Využití koní v různých oblastech a dopad tohoto využití na jejich welfare
V letech 2004 až 2007 zaměstnanec a následně stáže v NH Kladruby nad Labem
o Výcvik mladých koní od obsednutí po zápřah a zkoušky
o Práce pod sedlem s koňmi reprezentujícími NH ve spřežení
V letech 2008 až 2010 Moore Park Stables Sydney
o Příprava mladých koní pro významnou jezdeckou školu
o Korekce a pohybová relaxace školních koní ve věku 8 až 24 let
o Výuka jízdy na koni a základů přirozené komunikace

Profesionální praxe

od 2011

RCD Radiokomunikace s.r.o.

Pardubice, ČR

Senior Business and Marketing Manager
Vedení oddělení podpory obchodu a marketingu
Vyhledávání nových obchodních příležitostí
Dohled nad účastí ve výběrových řízeních
Jednání s klíčovými partnery společnosti
Komunikace se zahraničními partnery
Vývoj, výroba, konstrukce, systémové návrhy a realizace
Spolupodílí se na celkové strategii a směřování firmy
od 2005

CPK - CHRPA

Rokytno, ČR

Ředitel – předseda výkonného výboru
Zakladatel charitativní neziskové organizace CPK - CHRPA
Tvorba a realizace celkové strategie činnosti sdružení
Tvorba stabilního okruhu donátorů a sponzorů
Vedení týmu (fundraising, semináře, školení, výcvik koní)
1993–2004

JEDE - Praha

Praha, ČR

Ředitel - majitel firmy
Založil pražské zastoupení švédské firmy JEDE AB Mariestad
Vytvořil síť osmi set zákazníků s nejmenší úmrtností (5%) v ČR
Náplň práce: strategie, marketing, vedení týmu prodejců a zaměstnanců
Firma prosperuje s obratem 13.5 mil. Kč / rok (2004)
1992–1994

Ing. Veselá - prodej a distribuce knih Praha, ČR

Zástupce majitele a vedoucí poboček
Spoluvytvářel celkovou strategii firmy
Spolu s majitelem řídil pět obchodů (knihy a květiny)
Řídil činnost velkoobchodní distribuce knih

1989–1992

Ing. Veselá - prodej a distribuce knih Praha, ČR

Zástupce majitele
Zvýšil počet prvních prodejních stánků (knihy)
Spolupodílel se na otevření pěti obchodů
Významně se podílel na vzniku velkoobchodní distribuce knih
1990–1995

SCI Nautico Italiano

Palermo a Milán, Itálie

Trenér vodního lyžování, manager sportovního klubu
91-94 zástupce hlavního trenéra italské reprezentace juniorů a dofenů
90 - hlavní trenér v předním jihoitalském klubu Club Nautico Solunto
Vzdělání

Zájmy

1996–2006
GRO - Globální rozvoj osobnosti
Řada školení a kurzů firmy GRO - Globální rozvoj osobnosti
Dosažení mnoha certifikátů GRO
- Jak efektivně obchodovat, Kdo neřídí, je řízen, atd.

Praha, ČR

1988–1995
FEL ČVUT
Mikroprocesorové technologické systémy
Postgraduální studium
Jazyky: italština, angličtina

Praha, ČR

Sport (jezdectví, lyžování, tenis), kultura (tanec, hudba)

V Pardubicích dne 1. září 2012

