
Ing. Kateřina Sanetrníková
koordinátor, event manager, finanční i mzdová
 účetní

 
Oblast působení: Ekonomika a podnikové finance, Marketing, Vzdělávání a 

školství
Vzdělání: Vysokoškolské / universitní
Občanství: Česká republika
 
E-mail: ksanetrnikova@email.cz
Telefon: 602727450
Bydliště: Tísek, Nový Jičín
 
Osobní www: http://www.saneto-ucto.eu
 
Představení: Jmenuji se Kateřina Sanetrníková, bydlím v obci Tísek cca 25 

km od Ostravy. 
Vystudovala jsem VŠB - TU Ostrava, Ekonomickou fakultu,
 obor Marketing a obchod. Mám 15ti letou praxí ve vedení 
daňové evidence a účetnictví. Časem mi přibyla i mzdová 
agenda. Pracovala jsem v účetní firmě. Po odchodu z firmy 
jsem zacala pracovat jako účetní na volné noze. 
Život mi dále dal do cesty práci jako event manager, kdy 
jsem pro firmu TANGER, spol. s r.o. organizovala konference
 pro 100 - 400 osob. Poté jsem odešla na RD, na které 
jsem si otevřela vlastní neziskovou organizaci, která se 
zaměřuje na vzdělávání a volnočasové aktivity jak dětí, tak i
 dospělých. Zde vedu i účetnictví. K dané aktivitě bych ráda 
spolupracovala na projektech, ve kterých vidím smysl.

 

Praxe
 
01/2019 - dosud Marketingová a finanční ředitelka

Ekonomika a podnikové finance

SANETO spol. s r.o. (1 - 5 zaměstnanců)
outsourcingové služby pro další firmy

Vedení účetnictví, daňové evidence či mzdové agendy,
marketingová strategie firmy

 

mailto:ksanetrnikova@email.cz
http://www.saneto-ucto.eu


07/2017 - dosud předsedkyně spolku

Služby

Klub Inspirace, z.s. 

Vedení spolku, který je zaměřen na vzdělávání a volnočasové 
aktivity pro děti i dospělé.
Vedení účetnictví

 
09/2006 - dosud Finanční a mzdová účetní

Ekonomika a podnikové finance

Na volné noze 

Po odchodu z účetní firmy Mašková jsem si založila živnost. Od
té doby mimo jiné pracuji jako externí účetní.

 
10/2006 - 04/2013 Event manager

Vzdělávání a školství

TANGER spol. s r.o. 

Organizace konferencí od A do Z. .. vytvoření webu, přihlášek,
letáků, sborníků, oslovení potenciálních účastníků, komunikace
s nimi, komunikace s lektory a přednášejícími, oslovování
případných sponzorů, zajištění konferenčních prostor,
ubytování pro účastníky i přednášející, catering, podklady pro
účetnictví

 
05/2004 - 09/2006 účetní

Ekonomika a podnikové finance

fa Mašková 

vedení daňové evidence a účetnictví
 

Vzdělání
 
1997 - 2002 VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta

Reklama, PR, marketing

obor Marketing a obchod, magisterské studium
 



1992 - 1997 Obchodní a bankovní akademie, Karviná
Ekonomie

 

Cizí Jazyky
 
Slovenština    Pokročilá
 
Angličtina    Středně pokročilá
 
Němčina    Základní/Pasivní
 

Kurzy, semináře
 
2018 Školení v rámci projektu "Koučink pro rodiče vracející

 se na trh práce"
 
2017 Umění prodeje
 

Znalosti a dovednosti
Řidičský průkaz: B

Jsem aktivním řidičem
 
Znalost
výpočetní techniky:

   Uživatelská
Mioweb, Fapi, Smartemailing
Money S3
MS Office - Word, Excel, PowerPoint, 
Total Commander
Thunderbird, Mozilla
základní tvorba webových stránek
práce s redakčním systémem WordPress
jednoduchá grafika v Malování či Gimp

Další znalosti a
dovednosti:

organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost,
písemná komunikace

 

Zájmy
 
čtení, sport, vzdělávání se, seberozvoj, rodina, fotografování


