Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2018
Jméno:

Tomáš Regner

Kontaktní
adresa:

tomas.regner@pmi.cz

Kandiduje na
pozici:

Praha

PMI ID:

2949124

+420 728 284 379

Viceprezident pro Finance

Vzdělání: VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, mag. obor Informační management, vedl.
obor Projektové řízení
Certifikace: PMI CAPM®, ITIL® Foundation

Zaměstnání: Project Manager v Mainstream Technologies, s.r.o.
Životopis:

Zkušenosti: 7+ let v prostředí korporátního IT, z toho 3.5 roku v roli projektového manažera

Realizované projekty: Řízení projektů migrací SW řešení z Lotus Notes do SharePointu a dalšího
vývoje, projektová podpora organizačních transformací v rámci interního poskytovatele sdílených
služeb, provoz IT PMO
Jiné: Dobrovolník v České komoře PMI od r. 2014, podílející se především na správě webu a
Odpovědny. Dobrovolník ve Studentském klubu projektového řízení (SKPŘ) od r. 2013, kde
podporuje studentské týmy především v oblasti marketingu a dohlíží na organizaci každoroční
konference PMcon.

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 Viceprezident pro Finance, mladý projektový manažer a dlouholetý člen Studentského klubu
pro projektové řízení se chci věnovat hlavně práci se začínajícími a aspirujícími projektovými
manažery.

Chci jim nabídnout podílení se na chodu Komory, studnici know-how, zajímavých příležitostí k
rozvoji jejich kariéry a zářez do CV. Chci je přitáhnout zprostředkováním toho nejlepšího z globálního
obsahu PMI pro ně stravitelnou formou. Představovat jim užitečné nástroje pro řízení projektů,
úkolů a týmovou spolupráci, které se osvědčily v praxi.
Kladu si za cíl přinést do Komory neotřelé nápady na to, jakým směrem a způsobem napnout a
účelně využít naše prostředky (ať už lidské, finanční či jiné), a přispět tak ke zvyšování hodnoty,
kterou činnost Komory pro své členy vytváří.

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.

