Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2019
Jméno:

Kontaktní
adresa:

Kandiduje na
pozici:

Veronika Černíková

PMI ID:

2701795

Praha

Veronika.cernikova@pmi.cz
+420 602 767 289

Viceprezident pro Finance

Vzdělání: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Systémové Inženýrství

Certifikace: PMI CAPM, PMP®; ITIL v3® Foundation, Prince 2 Practitioner
Životopis:

Zaměstnání: Project Manager ve společnosti Microsoft s.r.o.

Zkušenosti: 6+ let v prostředí korporátního IT v roli projektového manažera

Realizované projekty: Řízení projektů migrací a nasazení technologií Microsoft (SharePoint,
Exchange, Skype for business, Azure, AAD, SCOM atd.)

Jiné: Dobrovolník v České komoře PMI od r. 2018, podílející se především na aktivitě „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:

Jako Viceprezident pro Finance, projektový manažer s praxí v nadnárodní společnosti se chci
věnovat hlavně zlepšování stávajících procesů a využívání všech možných benefitů, které PMI pro
členy nabízí.
V oblasti zlepšování stávajících procesů bych se chtěla zaměřit hlavně na revizi aktuálních procesů a
zamyšlení se nad tím jak bychom si mohli jako komora zefektivnit a zjednodušit stávající fungování.
Pro oblast benefitů - V současné době je k dispozici velké množství materiálů (článků, konferencí,
přednášek apod. od PMI nicméně může být složité se v tom vyzvat. Chtěla bych se zaměřit na
vymyšlení snazší formy jak tyto informace získat a co nejlépe využít pro osobní či profesní rozvoj
našich členů. Jako jeden z hlavních bodů ohledně benefitů vidím nutnost zaměřit se na evangelizaci
v této oblasti.
Vyplněný formulář v českém jazyce, v rozsahu max. 1 strany A4 a ve formátu MS Word
doručte nejpozději 28. 12. 2018 na adresu nominacni.vybor@pmi.cz.
Zasláním profilu kandidát souhlasí s jeho zveřejněním na adrese www.pmi.cz.

