Katarína Novotná

Adresa.
Na pasekách 22,
Bratislava, 83106

w e b de veloper & e - com merce speci a l i st

O m n e.

IT Zna l o s t i.

Mojim snom je manažovať tím developerov,
dolaďovať detaily projektu s klientom a jeho
IT oddelením, navrhovať a analyzovať možné
riešenia, starať sa o bezproblémové dodanie
IT produktu a v poslednom rade vytvárať
developerom skvelé pracovné prostredie.

WordPress
OpenCart
Prestashop

V z del a n i e .

Windows 7/8/10
Unix
HTML & CSS
Javascript & jQuery
PHP
C
MySql

Kontakt.
ahoj@xkatka.sk
+ 421 915 355 072

Iné:
MS Office
Lotus
UML
XML
SEO
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Sygil
Objektové, paralelné a
procedurálne programovanie

2013 - 2015

Ekonomická univerzita v BA

Fakulta hospodárskej informatiky
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie

Zna l o s t i a s cho pno s t i.

2009 - 2013

Anglický jazyk
Nemecký jazyk

Slovenská technická univerzita v BA
Fakulta informatiky a informačných technológií
Informatika

za m e stn a ni a .

PR komunikácia
Tvorba newsletterov
PPC AdWords
PPC Facebook
Porovnávače cien

Iné:
Zodpovedný prístup
Rýchle a efektívne
riešenie problémov
Presnosť
Orientácia na detail
Flexibilita
Samostatnosť

8/2015 - súčasnosť

LeadMedia

Affiliate manager
Starostlivosť o prvú slovenskú affiliate sieť Dognet
Komunikácia s inzerentmi a publishermi
Integrácia nových kampaní

12/2013 - súčasnosť

Tea IT s.r.o.

Web developer
Analýza požiadaviek
Tvorba web stránok s využitím open source systémov a ich úprava
PPC Specialist
Tvorba PPC reklám (AdWords, Facebook)
Junior SEO Specialist
Meranie pozícií a ich vylepšovanie a SEO copywriting

Pr o je k t y.
2013 - 2016

SkiGugel.sk, Dognet.sk, RusovskyBeh.sk,...
Web development

Vytvorenie webových stránok s CMS WordPress. Úprava šablón, prispôsobenie funkcií
požiadavkám klienta. UI/UX/AI redizajn. Optimalizácia rýchlosti.
Všetky referencie nájdete na www.tvorba-web-stranok.sk

2013 - 2015

Štúdium vzťahu medzi rekur. neur. sieťou a
konečnostavovým automatom
Bakalárska a diplomová práca

6/2012 - 5/2014

ui42 s.r.o.

eCommerce Specialist & Manager
Návrh a nasadzovanie nových features na eshopové projekty
Hľadanie možností ako zvýšiť obraty na eShope
a znížiť náklady na reklamu
Vedenie tímu developerov a grafikov za účel nasadenia navrhnutých
features
Vyhodnocovanie prínosu nasadených zmien a features
Social Media Content Manager
Návrh a tvorba príspevkov (viral)
Komunikácia so zákazníkmi klienta
PPC Specialist
Hromadná tvorba AdWords PPC reklám pomocou XML exportov
Tvorba Facebook PPC reklám
Optimalizácia na cenových porovnávačoch (tzv. Heureka guru)

4/2011 - 5/2013

Martinus.sk

Tvorba elektronických kníh
Kontrola materiálov od vydavateľstva
Vytváranie PDF/EPUB kníh a ich validácia
Ďalšie úpravy v Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Sigil
Zaúčanie a vedenie nových eBook tvorcov
Hľadanie nových know-how pre efektívnejšiu prácu tímu

Prevod neurónovej siete na konečnostavový automat a naopak, vrátane vykresľovania
pomocou JavaScript knižnice RaphaelJS. Celý projekt je napísaný v JavaScripte.

2012 - súčasnosť

Vejare.sk

CEO, eCommerce, Web Developer
Eshop Vejare.sk je mojím koníčkom. Starám sa kompletne o celý chod obchodu.

2013 - 5/2014

Pilulka24.sk, HydroFlora.sk, Pneucom.sk
eCommerce Specialist & Manager, PPC Specialist

Podpora hlavného eCommerce managera pri zvyšovaní obratu eshopu
Zodpovednosť za projekt vrátane všetkých online marketingových aktivít
Návrh a kontrola nových funkcionalít, komunikácia s Developermi a klientom
V roku 2013 sa Pilulka24.sk stala finalistom súťaže ShopRoku 2013.
Za 2 roky sa Pneucom.sk dostal do TOP3 najlepších eshopov s pneumatikami a
získal ocenenie ShopRoku.
Ďalšie eCommerce projekty, na ktorých som spolupracovala:
CafePoint.sk, VodoShop.sk, iHrysko.sk, FiroTour.sk, Hodinky.sk, Tobyk.sk

