Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2021
Jméno:

Kontaktní
adresa:

Kandiduje
na pozici:

Jaroslava Michálková

PMI ID:

5895204

Nový Knín
jaroslava.michalkova@pmi.cz
+420 606 776 712

Viceprezident pro profesní rozvoj a vzdělávání
Vzdělání: VŠE Praha, Fakulta podnikohospodářská, vedlejší specializace Evropská ekonomická
integrace
Certifikace: PMI PMP
Zaměstnání: HR project and process manager, Doosan Bobcat EMEA
Zkušenosti: 15+ let zkušeností s realizací projektů na optimalizaci procesů a inovace, s personálními
a procesními audity, s organizováním seminářů a projektů s institucemi EU v Hospodářské komoře ČR
v Centru pro evropskou integraci.

Životopis:

Realizované projekty: Implementace a optimalizace mzdového a docházkového systému v Doosan
Bobcat, snížení manuální pracnosti a integrace HR systémů, využití RPA v HR, optimalizace procesů
pro O2 a ČSA, procesní a personální audity pro společnost Jablonex Group, zlepšení toku dokumentů
v pojišťovnách, optimalizace lidských zdrojů v bance, vedení projektů v HK ČR.
Jiné
• Od roku 2020 dobrovolník v PMI CZ.
• Organizace akcí pro dobrovolníky PMI CZ.
• Zapojení do projektu Projektové řízení do škol od roku 2021
• VP programy v roce 2021 – organizace aktivity „Vaše udržitelné projekty“ – iniciativa
organizována společně s komorami IPMA Slovensko a IPMA Česká republika.

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, výměně názorů, zkušeností a kontaktů. Tuto vizi chceme naplnit především
aktivizací všech klíčových stakeholderů a navázáním úzké spolupráce na tvorbě hodnotného obsahu
pro naši komunitu.
Vize
kandidáta:

Jako Viceprezidentka pro profesní rozvoj a vzdělávání české komory PMI se chci věnovat hlavně
následujícím tématům:
1)

Podpora stávajících zapojených škol – (konzultace pro studenty a učitele, aktualizace materiálů
dle potřeb školy, individuální přistup ke každé škole).

2)

Sdílení zkušeností učitelů, kteří učí projektové řízení pro život.

3)

Propagace předmětu projektové řízení pro život v komunitě učitelů a studentů.

4)

Zapojení a podpora dobrovolníků v projektu Projektové řízení pro život.

5)

Podpora kolegů PMI CZ v úspěšných aktivitách komory (příspěvky do zpravodaje, newsletteru,
sdílení zkušeností).

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.

