Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2017
Jméno:

Kontaktní
adresa:

Kandiduje
na pozici:

Ing. Jiří Kobelka, MSc, MBA

PMI ID:

2485325

Slavomírova 2994/7, Brno, 628 00
Jiri.Kobelka@gmail.com
608 535 987
Viceprezident pro profesní rozvoj a vzdělávání
Vzdělání
VUT Brno (CZ)
Nottingham Trent University (UK)
City University of Seattle (US)
Certifikace
PMP
Zaměstnání
Head of Software development, Cleverlance Enterprise Solutions, a.s.
Zkušenosti

Životopis:

-

2003-2007 Project manager (Volksbank CZ/Sberbank CZ)
2007-2012 Project manager (Freelancer)

-

2012-2016 Project manager (Cleverlance Enterprise Solutions, a.s.)

Realizované projekty
-

Jedna z největších implementací Salesforce na světě

-

Bankovní business transformační projekty

-

Migrační projekt platebních systémů ve finanční instituci (ocenění za kvalitu)

-

Projekty optimalizace procesů (lean) a další

Jiné
-

Specializace na krizové řízení

-

Zkušenosti s řízením malých, mezinárodních i globálních projektů

Předkládám Vám společný program týmu lidí sdílejících jednu vizi rozvoje České komory PMI, na jehož
realizaci se chci a mám prostor se aktivně podílet. Chceme navázat na to, co se dosud podařilo vybudovat
a funguje. Náš program vychází ze základních cílů sdružení České komory PMI, které chceme dále aktivně
rozvíjet zejména v následujících oblastech:
-

Chtěl bych rozšířit stávající akce PMI směrem dále do praxe a pořádat workshopy a školení přímo ve
firmách. Poslední rok jsem aktivně za PMI školil v řadě firem.

-

Připravuji s kolegy školení na certifikaci PMI Professional in Business Analysis. Chtěl bych ji uvést
v rámci PMI pro členy PMI CZ do září 2017.

Vize
kandidáta:

Aktuálně spolupracuji mimo PMI s několika univerzitami nejen v Praze a Brně a rád bych rozšířil
spolupráci s univerzitami napříč PMI (oponentury BP a DP, přednášky a workshopy). Stávající dohody
umožňují vyplácet členům vyšší odměny za účast.

-

Stávající dobročinné aktivity některých členů spojit pod záštitu PMI. Jedná se především o projekty
zaměřené na zvyšování povědomí o projektovém řízení v neziskových organizacích. Aktuálně
probíhají například školení organizací na podporu hendikepovaných a postižených lidí, pomoc dětem
a podobně.

-

Chci podporovat a prohloubit spolupráci v rámci celé ČR.

V případě mého zvolení přijímám osobní závazek aktivně se podílet na realizaci společného programu našeho
týmu.

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.

