Dobrý den,
jmenuji se
Tomáš Fabián.

TF
Reference
tfabian.com/prace/reference/

Telefon
+420 732 726 231
E-mail
tom@tfabian.com
web
tfabian.com

Kdo jsem.
Konstruktér webů, grafik a bývalý odborný středoškolský učitel :).
Své služby nabízím především malým a středním firmám.
V posledních letech jsem také vedl odborná školení grafických
SW od společnosti Adobe. Proškolil jsem tak desítky účastníků
z řad laické i odborné veřejnosti.

Pracovní zkušenosti
2014 – současnost

Jako freelancer se věnuji především realizaci

½ Freelancer

webových stránek na platformě Wordpress,

od 07/2019 fulltime

automatizaci PDF formulářů a v menší míře

2010 – 2019

Mé působní na SŠG Brno je možné rozdělit na dvě

Střední škola grafická Brno

části – výuku žáků a technické zajištění.

Učitel oboru Reprodukční grafik

Výuka žáků

Technické zajištění

ssgbrno.cz

• grafické návrhy

• realizace a správa webu

navrhování klasických grafických podkladů pro print.

print & web
• příprava tiskových dat

• zavedení a správa G Suite
• příprava výběrových

• kalibrace

řízení a zadávací

• archová montáž

dokumentace

Co umím
• Adobe Creative Cloud

• Google Analytics

• PDF formuláře

• Color Management

• HTML & CSS & JS

• FB Ads & Google Ads

• Wordpress

• Mailchimp

• Joomla!

• Angličtina
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Poslední absolvovaná školení

2017

11/2018

05/2019

Remarketing

Právní základy pro grafiky

Mistrovský vývoj webů na WordPressu

H1

e-legal.cz

Jan Bien

Baví mě
Technologie

Orientuji se

Focení

Cestování

bit.ly/tfabian-foceni

bit.ly/tfabian-cestovani

Vybrané realizace

1/

Marketing

Ing. Jiří Špaček, Ph.D.

Facebook Ads, Google Ads, Sklik

web & automatizované PDF formuláře

2/

Analytika

3/

SEO & UX

Asociace zřizovatelů školních jídelen, z.s.

Google SC & Tag Manager, Hotjar, ...

web, přihlašovací systém na školení, mailing

jiri.spacek@spacekconsulting.cz
www.spacekconsulting.cz

Google Analytics, Facebook Analytics

info@az-skolnijidelny.cz
www.az-skolnijidelny.cz

Vlastní projekty
Jitulčiny dobroty s.r.o.
web & grafické práce
2010 – současnost
Kontributor Shutterstock

jitulciny.dobroty@seznam.cz
www.jitulcinydobroty.cz

bit.ly/tfabian-foceni
sekery.cz
2014 – současnost
Odborná školení Adobe CS & CC
proškoleny desítky účastníků

redesign webu
michalec@valmi-zavlahy.cz
www.sekery.cz
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