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Pracovní zkušenosti:

od 06/2010 tlumočnice a překladatelka (AJ, NJ, ŠJ), živnostenský list
- externí spolupráce s českými i zahraničními agenturami
- tlumočení: veletrhy, konference, jednání, školení
- překlady: marketing, obchod, výukové materiály, právo, EU aj.

od 01/2007 ZUŠ Třebíč, učitelka tanečního oddělení (částečný pracovní úvazek)

2009–2010 New York University in Prague, studentský poradce (částečný pracovní úvazek)

2008–2009 Ando translations s.r.o., Brno, překladatelka a korektorka (AJ, NJ)
- od 10/2009 externě na ŽL
- marketing, IT, technické manuály aj.

Vzdělání

2012–2013 Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta
Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

2009–2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Konferenční tlumočník pro evropské struktury
- rekvalifik. postgraduální program ve spolupráci s Parlamentem a Komisí EU
- certifikát EMCI (European Masters in Conference Interpreting) udělený pro

jazyky ČJ, AJ, NJ

2002–2010 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta
(2002–2008) Filologie – německý jazyk a literatura, obecná jazykověda (Mgr.)
(2005–2008) Učitelství německého jazyka pro střední školy (Mgr.)
(2003–2010) Filologie – anglický jazyk a literatura (Mgr.)

Praxe během studia:
 lektorství AJ a NJ: Profilingua, Skřivánek, Formex, AVS design, Brno (2005–2008)
 doprovodné tlumočení na veletrzích (BVV Brno)

Stáže v zahraničí
 soukromý pobyt v Limě (Peru), 02–07/2011
 studijní stáž na ETI (Ecole de traduction et d'Interprétation), Ženeva (Švýcarsko), 03/2010
 praxe v instituci Europa Haus, Leipzig (Německo), Hertie-Stiftung, program KAFKA, 08–10/2007
 praxe v hotelu H10 Andalucía Plaza, admin. pracovník, Marbella (Španělsko), 06–09/2006
 studijní pobyt na Univerzitě Regensburg (Německo), program Erasmus,10/2005–02/2006
 pracovní pobyt v Sornetanu (Švýcarsko), organizace „Landdienst“, 08–09/2003

Znalosti a dovednosti
 jazyky: němčina (C1), angličtina (C1), španělština (B2/C1)

27. května 2002 – státní jazyková zkouška z němčiny, Jazyková škola Kotlářská, Brno
28. listopadu 2006 – jazyková zkouška DELE (španělština) – Intermedio (B2)

 PC: Microsoft Office, CAT tools (Trados, MemoQ, Across, GGT aj.)
 živnostenský list (lektorství, překladatelství, tlumočnictví, korektury)
 řidičský průkaz (B)


