Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2022
Jméno:

Martin Hák

Kontaktní
adresa:

Libočanská 8, Praha 9

Kandiduje
na pozici:

Viceprezident pro provoz

PMI ID:

7778259

Vzdělání: VŠE, podniková ekonomika a management – Ing.
Zaměstnání: Product manager v BTL Healthcare Technologies a.s.
Zkušenosti:
10 let na rozhraní IT a byznysu převážně ve finančním sektoru (BA, PO, SU, PM)
Životopis:

3 roky dobrovolníkem v PMI (šéfredaktor časopisu)
4 roky v komunální politice
Realizované projekty:
earthnest – spoluzakladatel agentury pro marketing trvale udržitelných produktů a služeb
Prague City Race – spoluzakladatel projektu městských orientačních závodů
ČSOB Identita – product owner core systému

K mé kandidatuře vedly tři zkušenosti, v jejichž kombinaci vidím pro komoru velkou příležitost:
1.

2.

3.
Vize
kandidáta:

Tři roky jsem vytvářel a zlepšoval Československého projekťáka – díky tomu jsem se
sám mohl zlepšovat a rozšiřovat svoje obzory. Takových příležitostí je v PMI plno, což
bohužel ještě neví dost lidí.
Zažil jsem, jak Petr Janiš na pozici viceprezidenta pro provoz rozvinul oblast
dobrovolnictví, a díky tomu pochopil, že dobrovolníci jsou mízou organizace a jak je
potřeba se o ně starat. V tom bychom měli pokračovat.
Poznal jsem několik organizací, které mají velice podobné cíle jako PMI (Red Button,
Board of European Students of Technology, BEST Alumni Network), nemají nouzi o
dobrovolníky a velmi by se jim hodilo projekťácké know-how…

Pokud ve volbách uspěji, vezmu si za úkol, že za dva roky:
1.
2.
3.

Budeme mít dobrovolníky pokryté hlavní oblasti působení, tj. komunikace a organizace
událostí;
Naše hodnotová nabídka pro dobrovolníky bude natolik jasná a známá, aby nás
kandidáti vyhledávali;
Dobrovolníci budou ve své práci pro komoru spokojení, motivovaní a uvidí v ní smysl,
takže budou z jejich řad na tuto pozici alespoň dva silní kandidáti.

Vyplněný formulář v českém jazyce, v rozsahu max. 1 strany A4 a ve formátu MS Word
doručte nejpozději 23. 2. 2022 na adresu nominacni.vybor@pmi.cz.
Zasláním profilu kandidát souhlasí s jeho zveřejněním na adrese www.pmi.cz.

