Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2018
Jméno:

Kontaktní
adresa:

Lenka Pincot

PMI ID:

4808875

Praha
Lenka.pincot@pmi.cz
+420 724 047 432

Kandiduje na
pozici:

Viceprezident pro Programy
Vzdělání: MFF UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, mag. obor Informační technologie,
specializace Softwarové inženýrství
Certifikace: PMI PMP, PMI ACP, PMI PBA, BRMP, SAFe SASM, Prince II
Zaměstnání: Transformation Leader v mBank CZ&SK

Životopis:

Zkušenosti: 18+ let zkušeností s realizací strategických vizí s dopadem na korporátní IT funkce,
digitalizaci, agilní transformaci, optimalizaci procesů a inovace
Realizované projekty: Agilní transformace mBank CZ&SK, Agilní transformace ČS, Digitální
transformace Carrier Europe, Standardizace ERP řešení pro Carrier Europe, aplikace Business
Dynamics ve strategickém řízení
Jiné: Dobrovolník pro Destiny Institute International, USA, v roce 2018, s cílem aplikovat agilní řízení
při budování programu na podporu osobního a profesního rozvoje žen. Přispěvatel obsahu pro
digitální platformu PMI, projectmanagement.com.

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 Programy, se chci věnovat hlavně aktuálnímu tématu využívání agilních
metod v řízení dodávek. Ráda bych s PMI komunitou sdílela své zkušenosti a know-how
prostřednictvím akcí komory, a to se zaměřením na oblast agilních transformací a agilního řízení.
Chtěla bych využít svých rozsáhlých zkušeností z mezinárodního prostředí a posílit spolupráci
komory s ostatními komorami PMI. Kladu si za cíl přinést do komory nové nápady a podněty, které
nám pomůžou oslovit stávající i potenciální členy komory pomocí moderních přístupů, a které
podpoří jejich profesní i osobní rozvoj.
Dále bych chtěla podpořit diverzitu a inklusivní přístup komory pomocí přinášením témat, která
vybízí profesi projektového řízení k dalšímu rozvoji a posilování jejího významu v obchodním
prostředí.

Vyplněný formulář v českém jazyce, v rozsahu max. 1 strany A4 a ve formátu MS Word
doručte nejpozději 16. 2. 2020 na adresu nominacni.vybor@pmi.cz.
Zasláním profilu kandidát souhlasí s jeho zveřejněním na adrese www.pmi.cz.

