Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2018
Jméno:

Kontaktní
adresa:

Kandiduje na
pozici:

Petr Janiš

PMI ID:

1139225

Praha

petr@petrjanis.cz

+420 777 049 865
Člen Kontrolního výboru

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy – právo (Mgr.)

Certifikace: PMP, PRINCE2 Practitioner, ITIL expert, Cobit foundation, Professional Scrum Master I ...
Zaměstnání: Konzultant, školitel PMI-PMP a spolumajitel projectman.cz

Životopis:

Zkušenosti: Řízení atypických projektů a krizové řízení. Soft skills a komunikace v projektovém řízení.
Zavádění procesů projektového řízení a projektového kontrolingu. Řízení IT. Přednášková a školící
činnost v oblasti řízení projektů a řízení IT.
Realizované projekty: cca 20 lokálních a mezinárodních projektů, např:

Řízení Implementace systému Calypso pro Wood&Company a souvisejících integračních projektů.
První implementace nejmodernějšího světového systému na zpracování a vypořádání obchodů s
cennými papíry v České republice. Interní projekt s využitím konzultantů systému v Londýně a
specialistů v České republice.

Implementace SAP R/3 v HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. / Euronics. Převzetí řízení projektu za zákazníka,
přeplánování projetku a úspěšný rozběh modulu SD. Řízení souvisejících integračních projektů a
vztahů s dodavatelem.
Jiné: skialp, outdoorové aktivity, běh, tanec.

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

Jako Člen Kontrolního výboru, projektový manažer s dlouholetou praxí a vzděláním právník budu
dohlížet na dodržování stanov a dalších legislativních požadavků Řídícím výborem, kontrolovat
provoz a hospodaření Komory.

Budu dbát na důsledné oddělení řídícího a kontrolního výboru České komory PMI, tak aby kontrolní
výbor byl opět nezávislým dozorčím orgánem.
V případě, že by došlo ze strany výboru k porušení stanov nebo poškozování zájmů spolku, budu,
pokud to bude možné, preferovat sjednání nápravy napřímo neformální cestou. Pokud by tato
cesta nevedla k cíli, vyzvu s kolegy z kontrolního výboru výbor k nápravě, případně svolání
mimořádné členské schůze, tak jak to umožňují stanovy.

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.

