Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2018
Jméno:

Stanislav Bílek

Kontaktní
adresa:

stanislav.bilek@pmi.cz

Kandiduje na
pozici:

Doubravčice

PMI ID:

910206

+420 603 449165
Prezident

Vzdělání: VŠE, Fakulta informatiky a statistiky, Informační a znalostní inženýrství
Certifikace: PMP®, ITIL® Foundation

Zaměstnání: Program Manager, Managing Partner v BB Consulting Czech, s.r.o.

Zkušenosti: 15+ let zkušeností s projektovým řízením, Service management, Business consulting,
lektor projektového řízení
Životopis:

Realizované projekty: řízení projektů/programů v sektoru finance/oil&gas/pharma/PSO v regionu
CEE, jako např.:

FINANCE: Produktová konsolidace banky; RBroker – online platforma pro obchodování s cennými
papíry; Dokument management systém pro klientskou a smluvní dokumentaci banky; CRM systém
pro útvar Treasury; RoBoT – webová platforma pro FX Trading.

PHARMA: implementace ERP systému v CEE pobočkách mezinárodní farmaceutické společnosti vč.
nastavení legal, corporate a SOX compliance a integrace na řadu centrálních/lokálních systémů 3tích
stran;
REAL ESTATE: implementace ERP systému pro real estate developera s konsolidací 20+ účetních
jednotek a pokročilým modelem local/corporate US GAAP přeceňování a výkaznictví

Jiné: Aktivní člen České komory PMI.CZ od roku 2008, autor a správce www stránek komory, autor
loga komory, Viceprezident pro provoz v letech 2012–2016, člen kontrolního výboru 2016–2017.

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.

(S kým) Klíčovými stakeholdery jsou pro nás:


Zkušení projektoví manažeři i ti začínající



Vysoké školy vyučující projektové řízení a jejich studenti



Vize
kandidáta:




Firmy, které vidí v projektovém řízení nástroj pro dosahování svých strategických cílů
Další organizace v ČR sdružující projektové manažery
Poskytovatelé školení projektového řízení
Začínající i zkušení business analytici

(Co) Hodnotným obsahem rozumíme zejména:

 Výběr a zprostředkování toho nejlepšího z globálního obsahu PMI stravitelnou formou
 Poskytování nových, neotřelých pohledů na aktuální témata projektového řízení

 Výměnu cenných zkušeností z projektové praxe na workshopech či během networkingů
 Mentoring juniornějších kolegů či studentů těmi zkušenými

 Poskytování zajímavých nabídek od našich partnerů či sponzorů

(Jak) Naše schopnost aktivizace je přímo úměrná nejen hodnotě obsahu, ale také různorodosti a
přitažlivosti formy: Během roku chceme pravidelně střídat webináře, streamované přednášky,
workshopy u kulatých stolů, večery ve stylu „fuck-up nights“, neformální networkingové akce, case
studies. 1x-2x do roka chceme uvést renomovaného zahraničního speakera. Pravidelně chceme
střídat místa setkání a nabízet účastníkům zajímavé prostory či lokality.
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.

