
Michal Ficel - životopis

Osobní údaje

 Jméno / Příjmení Michal Ficel

Datum narození 4. 3. 1983

Adresa Dr.Vančury 767, Frýdek-Místek, ČR 

Mobilní telefon +420 602 656 829

E-mail
Web

michal  @  ficel.  cz  
www.ficel.cz

Státní příslušnost ČR

Pracovní zkušenosti

    
Obor činnosti či odvětví Truhlářství, Podlahářství, Výstavnictví

 Období            1.6.2020 - dosud
      Povolání nebo vykonávaná funkce             Schody Valašsko 
            Hlavní pracovní náplň a oblasti             Mistr výroby
         odpovědnosti     

 Období            2018 - 2020
      Povolání nebo vykonávaná funkce             OSVČ, stolařství (Brno) 
            Hlavní pracovní náplň a oblasti             Výroba a montáž ve dřevovýrobě. Výroba atypického nábytku z masivu a lamina. Renovace
         odpovědnosti            nábytku, podlah, dveří a oken.
¨

Období            2014 – 2018
      Povolání nebo vykonávaná funkce             OSVČ, montáže 
            Hlavní pracovní náplň a oblasti             Spolupráce s firmou Evans Baška:
         odpovědnosti            Montáže různých druhů podlah, montáže schodišť a zábradlí, dále montáže více typů vnitřních dveří,

           od jednokřídlových, i bezfalcové, přes posuvné, shrnovací, až po celoskleněné.

 Období            2013 - 2018
      Povolání nebo vykonávaná funkce             OSVČ, výstavnictví 
            Hlavní pracovní náplň a oblasti             Komunikace, domluva, montáž ve dřevovýrobě (zahraniční výstaviště), pokročilé lepení grafiky…
         odpovědnosti            Spolupráce s firmou výstavnictví Hollein (reference pan Gustav Hollein: +420 602 771 025 ).

 Období            2004 - 2018
      Povolání nebo vykonávaná funkce             Pracovní poměr (do r. 2006), OSVČ - stolárna (dílna s otcem)
            Hlavní pracovní náplň a oblasti             Výroba a montáž truhlářských výrobků. Odpovědnost za samotný výrobek, komunikaci se
         odpovědnosti            zákazníkem, včasnost, použitý materiál, celkový dojem, cenu a jeho funkčnost.

mailto:michal@ficel.cz


Vzdělání, odborná 
příprava a školení

Období 2001 – 2004            Střední průmyslová škola nábytkářská, Holešovská 394,         

                                Bystřice pod Hostýnem – obor nábytkářství, ukončen maturitou

1998 – 2001            SOU technické, Pionýrů 2069, F-M – obor truhlář, dřevěné konstrukce
                                V roce 2001 jsem se v celostátní soutěži učňů, pořádanou odborným

                                měsíčníkem Truhlářské listy, umístil na třetím místě ve své kategorii.

 Schopnosti, znalosti 
a dovednosti

Mateřský jazyk Český jazyk

Sociální schopnosti a dovednosti Jsem komunikativní a společenský se schopností improvizovat

Organizační schopnosti a dovednosti Mám zkušenosti s vedením pracovní skupiny. Kromě těchto odborných zkušeností mám také 
zkušenosti s organizací folklorních akcí a dětských táborů.

Technické znalosti a dovednosti Jsem obeznámen s problematikou v oboru, a to od materiálů, přes technické a konstrukční řešení, 
až po realizaci projektu. U svých dodavatelů stále získávám informace o novinkách na trhu.
Vím jak…
…nebo na to rychle přijdu.

Počítačové znalosti a dovednosti Microsoft Office (word, excel), internet, PRO 100 (vizualizace vnitřní architektury)

Umělecké schopnosti a dovednosti Od svých 14 let se věnuji folkloru, hraji na koncovku a kontrabas, vyhledávám tvůrčí aktivity 
(vyřezávání a jiné výtvarné činnosti)  

Řidičský průkaz Skupiny B

Doplňující informace Jsem flexibilní, zodpovědný a rád se přiučím novým dovednostem
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