CURRICULUM VITAE

Jméno a příjmení: Ing. Ondřej Kubín, MBA

OSOBNÍ DATA
Rok narození: 1982
Bydliště: Praha
Email: okubin@ayming.com

Motto and Quote:

„It ain't how hard you hit; it's about how hard you can get hit, and keep moving forward.
How much you can take, and keep moving forward. That's how winning is done.“

VZDĚLÁNÍ
Czech Management Institute - ESMA Praha (asociace CAMBAS)
Studium MBA, Manažerská fakulta CMI, Escuela Superior de Marketing Y Administración
Barcelona
Česká zemědělská univerzita v Praze
MSc. Study Course: Sustainable Rural Development (anglicky)
GEOS Cairns College of English, Austrálie
Study Courses: General English Fulltime

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Ayming Česká republika s.r.o. (nyní)
Ředitel pro inovace Česká & Slovenská republika
Vedení týmu technických konzultantů – specialistů pro oblast inovací, výzkumu a vývoje
Odpovědnost za interní procesy a metodologii
Rozvoj vztahů s klienty

Expert v oblasti technické a finanční analýzy VaV projektů
Expert v oblasti odpočtu na výzkum a vývoj

Ministerstvo pro místní rozvoj
Vedoucí oddělení řízení IOP/IROP
Integrovaný regionální operační program/Ukončování IOP
Evaluace, předběžné podmínky, obsahy výzev, harmonogramy, pravidla,
Metodika, hodnotící kritéra, jednání s EK, zastupování ŘO IROP při jednáních s resorty, zástupci OSS
či agenturami, ukončování IOP, predikce, rizika

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Strukturální fondy EU – OP PI, OP PIK
Výběrová řízení, metodika, evaluace projektů, consulting, controling
Komunikace s managementem a jednateli společností, stát. agenturami
Znalost zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, novely č. 55/2012 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole

Zkušenosti s vedením
-

Ředitel pro inovace Ayming (18 lidí)

-

Vedoucí Oddělení řízení IOP/IROP – MMR (15 lidí)

-

Zástupce vedoucího Oddělení kontrol Strukturálních fondů EU (10 lidí) – Ministerstvo
průmyslu a obchodu

-

Vedení kurzů potápění a školení

-

Kapitán BC Benešov muži „A“ (II. basketballová liga)

ZÁJMY
-

Inovace a nové technologie
Fauna a flóra (myslivost), environmentální problematika
Geopolitika, světová ekonomika, historie
Cestování (backpacking Střední Amerika, JV Asie, Austrálie, Nový Zéland, Evropa)
Sport (aktivně basketball/streetball, potápění, fitness, treking, lyžování)

