Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2021
Jméno:
Kontaktní
adresa:
Kandiduje
na pozici:

Lenka Pincot

PMI ID:

4808875

Praha
Lenka.pincot@pmi.cz
+420 724 047 432
Prezident
Vzdělání: MFF UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, mag. obor Informační technologie,
specializace Softwarové inženýrství
Certifikace: PMI PMP, PMI ACP, PMI PBA, BRMP, SAFe SASM, Prince II, CAL-1
Zaměstnání: Agile Coach v Raiffeisenbank, Praha
Zkušenosti: 18+ let zkušeností s realizací strategických vizí s dopadem na korporátní IT funkce,
digitalizaci, agilní transformaci, optimalizaci procesů a inovace

Životopis:

Realizované projekty: Agilní transformace, Digitální transformace, Standardizace ERP řešení pro
evropský region, aplikace Business Dynamics ve strategickém řízení, rozvoj prodejní dealerské sítě
v automobilovém průmyslu, fúze společností, optimalizace procesů v řadě odvětví.
Jiné
• V roce 2020 zvolena jako Viceprezidentka pro Programy PMI CZ, je aktivní členkou komoru,
vystupuje na PMI akcích a podporuje činnosti komory, především nutnosti převést aktivity
komory primárně do online prostředí
• V 04/2020 spoluzaložila PMI Chapter Exchange Program s PMI Mumbai a PMI Jižní Afrika.
Program v současné době sdružuje 10 PMI komor a společně realizace inspirativní online akce
pro PMI členy v globálním rozsahu
• Přispěvatel obsahu pro digitální platformu PMI, projectmanagement.com, a do newsletteru
české a slovenské komory PMI
Kandiduji za tým lidí, se kterými sdílím společnou vizi České komory PMI:
Jsme komunitou všech, kteří se zajímají o projektové řízení v České republice a spojuje je touha po
získávání nových znalostí, výměnu názorů, zkušeností a kontaktů. Tuto vizi chceme naplnit především
aktivizací všech klíčových stakeholderů a navázáním úzké spolupráce na tvorbě hodnotného obsahu
pro naši komunitu.
Jako Prezidentka české komory PMI se chci věnovat hlavně následujícím tématům:
1)

Vytváření podmínek pro profesní rozvoj členů PMI komunity v souladu s aktuálními trendy,
např. práce s týmy v online prostředí, hybridní a agilní metody projektů, leadership a
komunikace na dálku.

2)

Podpora kolegů PMI CZ v úspěšných aktivitách komory, jako je Projektové řízení do škol,
Newsletter, rozvoj obsahu webu, interaktivní formát akcí komory a způsob zapojení
dobrovolníků do aktivit komory.

3)

Aktivní zapojení do strategických priorit PMI Global jako je „diverzita, rovnost a inkluze“ nebo
integrace Disciplined Agile metodik. Posílení spolupráce v rámci našeho PMI regionu a
s ostatními profesními komorami, které působí v České Republice.

4)

Posílení rozsahu působnosti komory oslovením širší profesní komunity, zvýšení dostupnosti
odborného obsahu PMI CZ v prostředí sociálních sítí a online prostředí, pokračování spolupráce
na tvorbě odborného obsahu s PMI Slovakia Chapter.

5)

Rozvoj diverzity a inkluze v rámci lokální komunity realizací vybraných akcí v anglickém jazyce a
aktivním hledáním způsobů pro možnosti členů komunity na zapojení se do tvorby obsahu

6)

Podpora témat společenské zodpovědnosti a udržitelnosti mezi projektovými manažery
jakožto nositeli změn v organizacích.

Vize
kandidáta:

Vyplněný formulář v českém jazyce, v rozsahu max. 1 strany A4 a ve formátu MS Word
doručte nejpozději 13. 1. 2021 na adresu nominacni.vybor@pmi.cz.
Zasláním profilu kandidát souhlasí s jeho zveřejněním na adrese www.pmi.cz.

