Дамир Врањеш

▪ Датум рођења:

02. 08. 1984.

▪ Образовни ниво:

Факултет

▪ Радно искуство (год.):

8 година

Сектори рада :
- Безбедност ( Контрадиверзиона контрола ) , Евидентичар
(Административни послови у сектору безбедности )
- Оглашавање, Маркетинг,Економија, Консалтинг, Менаџмент и управљање,
Организационе науке
- Електротехника, Телекомуникације , Информатика –
Oбразовање:
Факултет за пословне студије - Београд
Дипломирани економиста у области извршног управљања
Посао, радно искуство:
2013- И даље запослен на Међународном аеродрому “Никола Тесла
”(Сектор безбедности- Контрадиверзиона контрола )
Мотивација и посвећеност послу, крозконстантно напредовање и
усавршавање у свим областима су моји примарни циљеви.Мој посао захтева
много пажње и концентрације као и велику одговорност. Поштовање и
праћење свих процедура рада у ваздушном саобраћају, као и стављање
акцента на ситне детаље су свакодневни део мог посла.Мој посао је да
гарантујем за безбедност свих путника који се налазе у ваздухоплову. Такође
део посла који сам обављао се односио на евидентирање сати рада свих
запослених у слузби, припрему документације за издавање дозвола за
погранично кретање и задржавање као и остале административно правне и
економске послове које је директор службе одобравао.
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2012-2013
ГеоАРТ,Београд Маркетинг Агенцy –Маркетинг Манагер
Стеченоискуство у маркетинг сектору који се односи на билборде, банере,
рекламно-пропагандни материјал као ина велике површине за оглашавање
( рекламни простор ).
Координирање активностима при постављњу великих банера за оглашавање
на фасадним површинама са тимом алпиниста. Истакао бих рад у улици
Милутина Миланковића ( тзв. Мерцедес зграде ) компанија Делезе
Гроуп,кампања компаније Пилс у Зајечару као и рад на банеру зграде Vig
Plaza Wiener Stadtische - Београд. Део посла се односио и на :
Креирање препознатљивог изгледа производа, креирање модерне слике
датог бренда у бизнис окружењу, као и одабир најефикаснијег пута за
визуелну презентацију датог бренда или поизвода.
2011-2012Техноманија, Београд- ИТ Манагер
Шеф ИТ одељења
Организовање ИТ одељења ,делегирање задатака , постављање нових
циљеваради побољшања комплетне услуге и ефикаснијег рада
компаније.Изузетно познавање брендова у ИТ сектору,целокупне понуде на
светском и домаћем тржишту као и кретање и тенденције развоја модерних
технологија у свим сферама пословања.
▪ Познавањестраних језика: Енглески,Шведски
▪Познавање рада на рачунару : Напредни корисник (Microsoft Office- Word, Exel,
Power Point,Photoshop CS3)
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