Meno a priezvisko:

Ing. Richard Majza, MBA

Dátum narodenia:

27. januára 1974

Bydlisko:

Krosnianska 85, 040 22 Košice

Stav:

ženatý

Vzdelanie:
2010 – 2012

MBA-Executive Sales Management
manažérske vzdelávanie manažmentu
Diplomová práca:

1993 – 1996

Program,

projekt

Dlhodobé

Stanovenie plánu kontroly a vyhodnotenia rozpočtov
oddelení v súvislosti s plánom organizácie ako celku

Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta v Košiciach odbor
Financie a bankovníctvo
Bakalárska skúška:

Financie a bankovníctvo
Ekonómia

1996 – 1998

Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta
v Košiciach
Štátna skúška: Makroekonómia
Ekonomika a manažment podniku
Marketing a manažment

Priebeh zamestnaní:
2015 – súčasnosť

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. – generálny riaditeľ

2011 – 2015

Správa mestskej zelene v Košiciach – riaditeľ, zastupovanie organizácie
navonok, spolupráca s Mestom a Mestskými časťami,
spolupráca
s podnikateľským prostredím, analýza a riadenie nákladov - výnosov,
vyhodnocovanie efektivity, riadenie marketingu

2009 – 2011

Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice – ekonomický námestník:
riadenie ekonomického úseku, riadenie financií, tvorba cash flow, riadenie
finančnej účtarne, operatívnej evidencie, riadenie informačného systému,
zavádzanie informatizácie do úrovní riadenia, rozhodovania a procesov

2004 – 2008

VÚB a.s, Bratislava – privátny bankár : riadenie privátnych portfólií,
analýza požiadaviek a tvorba privátneho portfólia, investovanie do
nástrojov peňažného, devízového a kapitálového trhu, zadávanie
investičných príkazov na Treasury, riadenie vzťahového managementu

2003 – 2004

Trifex Finace a.s., Bratislava – project manager : zabezpečovanie
financovania pre klientov v oblasti podnikových reštrukturalizácií,

príprava a spracovanie analytických podkladov, koordinácia finančných
zdrojov projektového financovania, riadenie projektov, vyhľadávanie
príležitostí.
2000 – 2003

Váhostav – SK a.s., Žilina – vedúci oddelenia Plánu a Controllingu :
controlling spoločnosti a dcérskych spoločností, vypracovávanie
operatívnych a dlhodobých plánov, posudzovanie efektívnosti, finančný
controlling.

1992 - 1994

Cassoviainvest i.s., a.s. Košice, - asistent viceprezidenta pre správu
akcií: správa portfólií, správa akcií, komunikácia s akcionármi, príprava
valných zhromaždení, monitoring a evidencia uznesení, príprava
a harmonizácia rokovaní, kontrolná činnosť.

Ostatné:
Jazykové znalosti:
Plynule slovom a písmom :

anglický jazyk

Čiastočne:

nemecký jazyk, ruský jazyk

Práca s PC:

MS Windows, MS Office,

Kurzy:

Disc Operating System
Microsoft Windows a Microsoft Office
Škola Controllingu
Key Account Management

Vodičský preukaz skupiny: A,B,B+E
Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla:kategória A,B,C,

Záujmy:
ekonomická literatúra, šport (horská cyklistika, turistika, lyžovanie), informačné technológie

