Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2017
Jméno:

Kontaktní
adresa:

Kandiduje
na pozici:

Ing. Jana Hajduová, PMP

PMI ID:

2194707

Adresa: Praha, ČR
e-mail: jana.hajduova@pmi.cz
telefon: +420 725 816 308
Viceprezident pro provoz
Vzdělání: VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů
Certifikace: PMP
Zaměstnání: projektová manažerka, OSVČ

Životopis:

Jsem nadšená projektová manažerka zastávající názor, že nejdůležitějším nástrojem projektového
manažera je zdravý selský rozum a jeho osobnost. V oblasti PM se pohybuji 10 let. V současnosti
vedu projekty pro Řízení letového provozu, s.p. a LINET, spol. s r.o.. Kromě toho pomáhám firmám
nastavovat procesy a rozvíjet jejich projektové manažery (např. formou mentoringu). Mám
zkušenosti s řízením lokálních i mezinárodních projektů a týmů, zejména v oblasti výzkumu a vývoje.
Kromě práce se věnuji i dalším aktivitám jako dobrovolník. Jsem členka Řídícího výboru České
komory PMI a elévka Prázdninové školy Lipnice, kde se aktuálně podílím na přípravě kurzu Vyhlídky
2017 (zážitkový kurz osobního rozvoje pro dospělé).
Chci se společně s ostatními aktivně podílet na naplnění vize rozvoje České komory PMI. Chtěla bych
navázat na to, co se již podařilo (nastavení transparentní spolupráce s partnery z řad organizací a
sponzorů v ČR, zvyšování počtu aktivních dobrovolníků aj.) a dále rozvíjet oblasti, které přispějí
k naplnění základních cílů České komory PMI tak, jak jsou popsány ve stanovách.
V mé vizi je Česká komora PMI:
• otevřenou komunitou, která reaguje na potřeby svých členů, pomáhá jim v jejich kariérním
růstu a nabízí jim možnosti dalšího rozvoje (a to i v oblastech mimo tzv. hard skills)
• silnou platformou podporující šíření dobrého jména PM u různých cílových skupin a
v oborech, které obvykle PM nevyužívají

Vize
kandidáta:

• subjektem, který odbourává předsudky (projekťák je prudič s tabulkami, nikoli leader) a
pomáhá firmám si uvědomit, že jejich úroveň řízení projektů a portfolií určuje, čím budou v
budoucnosti
• organizací, která díky svému zapojení do celosvětové komunity PMI přináší do ČR nejnovější
trendy a podílí se na určování dalšího směru vývoje PM
• prostředím, kde je možnost se potkávat se stejně naladěnými lidmi a vyměňovat si zkušenosti
• respektovaným partnerem pro vysoké školy, studenty a budoucí PM
• spolkem, který transparentně komunikuje se svými členy a je otevřen novým myšlenkám
• místem, kde to spolu lidi baví
Vyplněný formulář v českém jazyce, v rozsahu max. 1 strany A4 a ve formátu MS Word
doručte nejpozději 19.5.2017 na adresu nominacni.vybor@pmi.cz.
Zasláním profilu kandidát souhlasí s jeho zveřejněním na adrese www.pmi.cz.

