Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2022
Jméno:

Kontaktní
adresa:

Kandiduje
na pozici:

Jan SKOTNICA

PMI ID:

6277778

Praha, Česká republika
Jan.skotnica@outlook.com
604-212-792

Viceprezident pro Finance
Vzdělání: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Výroba a rozvod elektrické energie
Zaměstnání: Konzultant pro optimalizaci výroby, Project mgr., Interim mgr. (self-employed)
Zkušenosti: 20 let Project Management, Engineering Management, International Leadership Teams
https://www.linkedin.com/in/jan-skotnica-1b47a722/

Životopis:

Realizované projekty: Výstavba a rekonstrukce výrobních facilit FMCG/FOOD/PHARMACY v ČR, PL,
UK, FR, ESP, výstavba systému zásobování vodou a energreických celků v Saudské Arábii,
v současnosti konzultant pro optimalizaci výroby vakcíny na Co-Vid 19 v NOVAVAX.
Jiné: v PMI jsem začínal v roce 2020 jako člen teamu PMIEF, který připravuje „PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
PRO ŽIVOT.“ Program, jehož cílem je implementace výuky projektového řízení na středních školách.
https://pmi.cz/skoly. Jsem hrdý na to, co tento tým vytvořil a že jsem k tomu mohl svým drobným
dílem přispět.

Českou komoru PMI vnímám jako úžasnou a otevřenou komunitu profesionálů, kamarádů, pro které
je projektové řízení zábavou, posláním i dobrodružstvím. Tito lidé neváhají vydávat obrovské
množství energie a vlastního volného času, aby pomáhali sdílet zkušenosti, rozšiřovat perspektivy a
inspirovat každého, kdo má zájem.
Priority komory vidím následovně:
-

Dále zvyšovat dosah a dopad práce komory v rámci ČR i v mezinárodním měřítku
(během posledních 2 let si komora díky svým unikátním aktivitám vydobyla značnou
mezinárodní prestiž)

-

Rozšiřovat příležitosti k setkávání a sdílení zkušeností
(i během Co-vidu účast na akcích komory setrvale rostla)

-

Inspirovat další dobrovolníky ke spolupráci na aktivitách komory

Vize
kandidáta:

Jako Viceprezident pro Finance bych k tomu chtěl přispět tím, že pomohu najít nové možnosti
financování aktivit komory ve spolupráci se soukromou i veřejnou sférou a v rámci PMI.ORG.
Peníze nejsou všechno, ale bez nich to moc nejde.

Vyplněný formulář v českém jazyce, v rozsahu max. 1 strany A4 a ve formátu MS Word
doručte nejpozději 23. 2. 2021 na adresu nominacni.vybor@pmi.cz.
Zasláním profilu kandidát souhlasí s jeho zveřejněním na adrese www.pmi.cz.

