Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2020
Jméno:
Kontaktní
adresa:

Lucie Stará

PMI ID:

5270107

Město: Praha
E-mail: Lucie.Stara@pmi.cz
Telefon: +420 737 155 259

Kandiduje na
pozici:

Víceprezident pro profesní rozvoj a vzdělávání
Vzdělání: Západočeská univerzita v Plzni – Systémové inženýrství a informatika
Certifikace: PMP®; ITIL
Zaměstnání: Project Manager ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Životopis:

Zkušenosti: 5+ let v roli projektového manažera v korporátní oblasti (dodávky IT, NT, IoT) a neziskové
organizace
Realizované projekty: pokrytí Pražského metra mobilním signálem pro T-Mobile, CETIN a Vodafone;
výstavba SIGFOX sítě (IoT); migrace MMS centra; konsolidace platforem v rámci transformace;
vytvoření zaměstnaneckého portálu pro T-Mobile a Slovak Telekom
Jiné: Dobrovolník v PMI komoře od r. 2016 (odpovědna, připisování PDUs, projektový management do
škol)
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:

V minulosti jsem se angažovala v mezinárodní neziskové organizaci a pokoušela se přispět
k prosperitě Plzeňské pobočky. Řídila jsem projekt, jehož předmětem bylo zapojování zahraničních
lektorů do tuzemské výuky.
Poprvé za několik let byl projekt ziskový a hospodaření pobočky posunul do černých čísel. Plzeňskou
pobočku se podařilo zviditelnit v regionálních novinách, pro projekt se podařilo získat akreditaci
ministerstva školství a školy začaly projekt pravidelně zařazovat do své výuky.
Tento projekt svou náplní připomíná aktivitu PMI „Projektové řízení do škol“. Vzhledem k tomu, že
jsem si již podobnou zkušeností prošla, věřím, že i tato aktivita může být úspěšná. Mou vizí je svými
aktivitami podpořit chod komory, zajistit „aby se o nás slyšelo“ a motivovat nově příchozí dobrovolníky
skrz zajímavé činnosti spojené s tímto projektem. Zároveň věřím, že bude tento předmět prospěšný i
pro žáky, učitele a ředitele na středních školách.

