ING. JAROSLAV MANDERLA
Vzdělání
Od - do
1996 - 1998
1982 - 1986

Graduate school of banking, Boulder, Colorado, USA
VŠB Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

Doplňující vzdělání
Od - do
Průběžně
Celá řada dalších odborných kurzů z ekonomiky a financí
1997
Time Management International, Dánsko – prezentační dovednosti + rozvoj
osobnosti
1996 - 1997
NIMA + CIMA Netherlands Institute for Marketing, úroveň A+B, kursy pro lektory
marketingu
1995
Business school, Cranfield, Velká Británie, tři týdenní kurs Management pro
specialisty
Profesní praxe
Od - do
Zaměstnavatel
2003 - 2005
Volksbank CZ, a. s., Ostrava,
Bankovnictví
2001 – 2003
Démos Trade, a. s., Ostrava Kunčičky,
Velkoobchod
2000 – 2001
Bank Austria Creditanstalt, a. s.,
pobočka Ostrava, Bankovnictví
1992 – 2000
Komerční banka, a. s., pobočka
Ostrava, Bankovnictví
Lektorská specializace
Téma
Finanční gramotnost

Finanční svoboda
Osobní finance
Obchodní dovednosti pro finanční poradce
Finanční řízení pro nefinanční pracovníky

Lektorská praxe
Zadavatel
Komerční banka, a. s.

Pracovní pozice
Vedoucí oddělení firemní klientela Severní
Morava
Výkonný ředitel
Obchodní zástupce senior
Vedoucí týmu marketingu, od r. 1996
bankovní poradce

Popis
Čerpání úvěrů a půjček, Bankovní a nebankovní
poskytovatelé
úvěrů,
Insolvenční
zákon,
Makroekonomie,
Komerční
bankovnictví,
Finanční produkty pro běžného občana, Finanční
trhy
Jak investovat, jak se správně pojistit, jak využívat
hypotéky, jak si spořit na penzi
Investice, pojištění, úvěry
Zásady úspěšných, telefonování, komunikace,
obchodní dovednosti, emoční inteligence,
prezentace, Time management
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow. Jak se
orientovat a jak si udělat správné závěry

Cílová skupina
všichni zaměstnanci

KFP, s. r. o.
KFP, s. r. o.

Žáci a studenti ZŠ a SŠ
Finanční poradci, osobní
bankéři

Petr Otáhal, s. r. o.
Česká spořitelna do domu

Úředníci sociálních odborů
Finanční poradci

Témata
Time management + rozvoj
osobnosti
Finanční gramotnost do škol
Lektorování kursu Finanční
svoboda a koučování bankéřů a
poradců
Ekonomická gramotnost
Obchodní a odborné dovednosti

Další andragogická a publikační činnost
Tvorba výukových manuálů pro různá finanční témata
Zájmy, záliby
Rekreační sportování – tenis, horské kolo, turistika, běhání. Osobní rozvoj.

