Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2018
Jméno:

Kontaktní
adresa:

Kandiduje na
pozici:

Karel Smíšovský

PMI ID:

4916525

Praha

karel.smisovsky@gmail.com
+420 724 331 446

Viceprezident pro Provoz

Vzdělání: Celoživotně! A neustále. Již od dob, kdy jsem ukončil Bc. na provozně ekonomické fakultě
ČZU.
Certifikace: UML 2.0, UML 2.5, TOGAF, Rational Unified Process, Rational Unified Process and
Requirements with UseCases
Zaměstnání: Head of Business Analysis, Catchers sro

Životopis:

Zkušenosti: Bohaté. 17 let pracuji v IT ve finančím sektoru z toho posledních 13 let jako Business
analytik. Aanalýzu dělám na projektech, školím, konzultuji a pomáhám zavádět do organizací.

Realizované projekty: Na jednu A4 by se všechny nevešli, uvedu tedy tři poslední. Zavedení BA do
společnosti EuroWAG a aktivní konzultace a řízení Business analýzy, Business analýza na programu
Proseco v RB a business analýza pro implementaci BPM aplikací pro operation životního pojištění
v NN.
Jiné: https://www.linkedin.com/in/karel-sm%C3%ADšovský-a440992/

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, výměnu názorů, zkušeností a kontaktů.
Vize
kandidáta:

Tuto vizi chceme naplnit především aktivizací všech klíčových stakeholderů a navázáním úzké
spolupráce na tvorbě hodnotného obsahu pro naši komunitu.

Jako Viceprezident pro Provoz se chci věnovat zajištění provozu a rozvoje České komory PMI v duchu
budování portfolia nabídek a příležitostí pro profesní a osobní rozvoj členů komory.
Svou úlohu zejména vidím v práci s business analytiky. Business analytik je jedna z klíčových rolí na
projektech a schopný business analytik může výrazně pomoci projektovému manažerovi
s obsahovou rovinou projektu. Chtěl bych uvést disciplínu busines analýzy do české komory PMI a
pomoci s jejím rozvojem, zavést certifikační programy a aktivně zapojit business analytiky do činnosti
komory.

Vyplněný formulář v českém jazyce, v rozsahu max. 1 strany A4 a ve formátu MS Word
doručte nejpozději 13. 1. 2018 na adresu nominacni.vybor@pmi.cz.
Zasláním profilu kandidát souhlasí s jeho zveřejněním na adrese www.pmi.cz.

