JIŘÍ NOVÁK
PROFIL
Aktuálně působí jako Director Consulting Services divize SPACE
Mezi jeho primární zodpovědnosti pak patří především vedení týmu specialistů
v oblasti satelitních technologií (konzultantů, programátorů, projekt manažerů,..)
a péče o zákazníky včetně rozvoje obchodu v segmentu Space, tj. především
navigační systém Galileo, European Space Agency, European GNSS Agency
atd.
Hlavní specializace divize space je aktuálně na program Galileo a v rámci něj
především oblast Space Security a dále pak dálkový průzkum Země a
zpracování satelitních snímků z misí Sentinel.
Historicky má zkušenosti jako business consultant z oblasti dopravy a projektů
využívajících kosmické technologie, systémů elektronického výběru mýtného a
inteligentních dopravních systémů nebo segmentu Retail & Consumer Services.
Ve společnosti CGI pracuje od roku 2009.

PROFIL ZKUŠENOSTÍ
ODVĚTVOVÁ ODBORNOST
 Team leader
 Space projekty (zejm. Galileo
PRS)
 Dálkový průzkum Země
 Space Security
 Podpora obchodu

CGI ZKUŠENOSTI








Mezinárodní i národní projekty týkající evropského globálního
družicového navigačního systému Galileo
Projekty pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA)
Konzultační projekty pro rozmanité zákazníky v ČR i mezinárodní
Business development manažer pro rozvoj obchodních příležitostí
spojených s oblastí kosmických a satelitních technologií
Business development manažer & produkt manažer CRM od
poskytovatele Salesforce.com
Manažer pro oblast duševního vlastnictví produktů CGI (IP CGI)
pro oblast středovýchodní Evropy

 CRM systémy

TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ
 Business development
 Business konzultace
 Analýza a modelování business
procesů
 Tvorba
marketingových
kampaní
 Projektový management
 Space projekty

VZDĚLÁNÍ





Ing., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní,
2010, Obor: Letecká doprava
Ing, Vysoká škola Báňská – Technická Universita v Ostravě,
Fakulta Hornicko-geologická, 2008, Obor studia: Ekonomika řízení
MBA, Ústav práva a právní vědy, 2014, Studijní program:
Management obchodu
Semestr na Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de
Construction Automobile (ESTACA Paris) v rámci programu
Erasmus v rámci studia na ČVUT

KVALIFIKACE, KOMPETENCE, KURZY




Prověření pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ
NASA International Project Management course, Cape Canaveral NASA
Kennedy center
Jazykové certifikáty BEC Higher (Business angličtina), FCE (klasická
angličtina)

