Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2017
Ing.Mgr.Jiří Račman

Jméno:

PMI ID:

4497236

Kaplická 53, Praha – Podolí, 14700

Kontaktní
adresa:

Email: jiri.racman@seiza.cz
Tel.: +420 777 135 743

Kandiduje
na pozici:

Viceprezident pro program
Vzdělání
-

VŠE, Ekonomie a Management

-

ZČU – Pedagogická Fakulta
The Univestity of Tokyo, Biomechanika

Certifikace
-

UML Foundation, P2RP

Zaměstnání
- Managing Consultant, Seiza, s.r.o
Zkušenosti

Životopis:

-

Více než 10 let zkušeností s projektovým řízením

-

Demand management, Business Analýza, Strategické řízení Firmy

-

Strategické IT transformační programy

Realizované projekty
-

Portfolio projektů převážně pro bankovní a telekomunikační sektor
Strategické IT transformační programy

-

Vývojové programy

-

Zkušenosti s vedením projektů v mezinárodním prostředí

-

4 letá zkušenost s vedením vývojového projektu v Japonsku (On-site)

Jiné

Předkládám Vám program České komory PMI, na jehož realizaci se chci i do budoucna aktivně podílet:
• Česka komora PMI jako partner pro firmy, které se na ní s důvěrou obrací, protože jsou si vědomi
profesní odbornosti jejich členů. Věřím, že vybudováním expertízy dle odvětví, typu programu
(transformační, cost savingové, atd.) je to, o co v současné době mají firmy zájem a co od nás
očekávají. Za své krátké působení se mi podařilo získat tři strategické partnery, kteří mají chuť s námi
spolupracovat, a to zejména v mentorigu jejich projektových manažerů, implementaci Agile
projektového managementu, ale i business analýzy, kterou má rovněž PMI ve svých kompetencích.
Vize
kandidáta:

•

Mentoring. V současné době probíhá pilotní program mentoringu, který se mi podařilo zavést pro
studenty vysokých škol. Věřím, že program dopadne úspěšně a že profesionálové z PMI budou nadále
v této oblasti s námi spolupracovat. Mentoring bych si představoval jako dobrovolnou službu našich
nejzkušenějších pro studenty a naše kolegy – projektové/programové manažery.

•

Prostor vyhrazený naší celkové vizi bohužel neumožňuje představit celé portfolio akcí, které bych rád
realizoval a které máme jako tým rozmyšleny a připraveny. Máte-li zájem, vyžádejte si prosím
detailnější informace e-mailem.
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.

