Cesta projektovým řízením
od poznání k praxi i certifikaci

Začínáte s projektovým řízením a potřebujete se vydat správným směrem?
Nebo už projekty řídíte, ale postrádáte vhodné nástroje a metodiky pro úspěšný start až po dokončení projektu?
Popřípadě řízení projektů zvládáte a uvědomujete si, že kouzlo je primárně v motivaci lidí?
Či snad v roli sponzora potřebujete pevněji uchopit dohled nad projektem a programem?
Nebo jenom postrádáte ve svém profesním portfoliu mezinárodně uznávané certifikáty?

Vydejte se s námi po cestě vzdělávání v projektovém řízení.
Po cestě, kterou jsme Vám ušili na míru a po které Vás provedou experti z praxe.

Přínosy vzdělávacího programu
Budete mít možnost seznámit se s nejlepší praxí
projektového řízení
Seznámíte se blíže s životním cyklem projektu a metodikou PRINCE2®,
získáte i důkladnou přípravu k prestižní zkoušce PMP®. Součástí programu
je i certifikace na nejznámější metodiky pro řízení projektů a programů.

Posílíme Vaše schopnosti v komunikaci, vedení lidí,
řízení porad a času a jiných oblastech
Ano, měkké dovednosti jsou nerozlučně spjaty s úspěchem projektového
manažera a tak zjistíte, jaký by měl být Leader a jak by měl fungovat,
aby správně motivoval a vedl tým, pochopíte lépe význam a přínos
investorů, naučíte se vést schůzky, ale i reportovat nadřízeným.

Pomůžeme Vám vydat se vlastní cestou osobního
a profesního rozvoje
Součástí programu jsou doporučené kariérní úrovně, díky kterým můžete
blíže rozpoznat a specifikovat vlastní potřeby v dalším profesním postupu.

Cílová skupina
Program je navržen pro všechny profese
spojené s projektovým řízením.
Projektoví manažeři, programoví manažeři,
team-leadeři, exekutivní pracovníci.
Zaměstnanci pracující na projektech.

Informace o programu
Název: Cesta projektovým řízením

od poznání k praxi i certifikaci

Délka: Jednotlivé kurzy – 1-5 dnů (případně dle dohody)

Zapomeňte na teoretický výklad knih

Jazyk: Angličtina/čeština

Všechna školení jsou předávána živou a relativně zábavnou formou
protkanou praktickými cvičeními. Cílem je totiž nejen předat nové
dovednosti, ale především motivovat k jejich používání v praxi.

Cena:

Školení jsou vedena špičkovými odborníky, kteří mají
zejména praktické zkušenosti získané mnohaletou
praxí a působením na manažerských pozicích.

Dle konfigurace programu

Program lze dodat i jako uzavřený pro vybranou skupinu
zájemců z jedné firmy.
Kurzy i programy je možné po dohodě upravit na míru.
Jednotlivé kurzy lze objednat samostatně.

Varianty programů
Executives

dohled nad projekty a řízení programů

Tigers

senior projektoví manažeři

Zodpovídáte za dohled nad projekty,
nebo řídíte např. kritické programy?

Máte mnohaleté zkušenosti s řízením
projektů? Umíte projekty plánovat, řídit
rizika? Jednáte s klíčovými klienty?

Máte zkušenosti s vedením pracovníků,
nebo řídíte větší pracovní týmy?

Znáte jednotlivé procesy a metodiky řízení
projektů, ale chybí Vám světově uznávané
certifikace?

Zastřešujete jednání s klienty, vyjednáváte
smluvní podmínky?

Vnímáte potřebu dobře řídit, či spíše vést
svůj tým k dosahovaní cílů?

Potvrdil by prestižní certifikát MSP®
Vaše schopnosti?

Uvědomujete si význam a přínos investorů
na projektu a potřebujete zjistit, jak řídit
jejich očekávání a spokojenost?

Program pro „Executives“
zahrnuje následující balíček školení (celkem 17 dnů):

Program pro „Tigers“

PRINCE2® Foundation; Earned Value Management; Legal & Negotiation
skills; Stakeholder Management; MSP® (Managing Successful Programmes)
a Commercial-Technical-Quality Audit.

zahrnuje následující balíček školení (celkem 13 dnů):
PRINCE2® Practitioner, Příprava na PMP®, Leadership na projektu,
Stakeholder Management, Legal & Negotiations.

Cheetahs

Lion Cubs

projektoví manažeři

junior projektoví manažeři

Rádi byste posílili své znalosti
v jednotlivých oblastech projektového řízení,
např. řízení rizik, plánování a podobně?

Potřebujete poradit a blíže poznat procesy
úspěšného řízení projektů, poradit
s komunikací na projektu, změnovým
řízením, reportováním a jinými oblastmi
v projektovém řízení?

Je pro Váš osobní i profesní rozvoj důležité
získat mezinárodně uznávané certifikace?

Pomůžeme Vám zajistit hladší spolupráci
uvnitř projektového týmu, včetně
zaměstnanců zákazníka a dodavatelů.

Potřebujete vědět, jak naplánovat projekty
tak, aby je bylo možné realizovat
s minimem zdrojů a v co nejkratším čase?

Potřebujete uchopit konfiguraci a řízení?

Rádi byste si uměli práci lépe zorganizovat
a získali více zkušeností s vedením porad?

Program pro „Cheetahs“

Program pro „Lion Cubs“

zahrnuje následující balíček školení (celkem 13 dnů):

zahrnuje následující balíček školení (celkem 9 dnů):

PRINCE2 Foundation, Project Planning, Risk management, Vedení porad,
Time management, The Challenge of Egypt - manažerská hra.

Úvod do řízení (IT) projektů, Kvalita na projektu, Change management,
Komunikace na projektu, Document &Configuration Management,
Reportování na projektu.

®

O společnosti Symphera
Jsme poradenská a školící firma specializovaná na projektové řízení.
Úspěšně dodáváme kurzy společnostem v Čechách, na Slovensku i v celé Evropě.
Naši konzultanti a lektoři mají mnohaleté zkušenosti s řízením komplexních projektů.
Vyškolili jsme stovky projektových manažerů v České republice i zahraničí a jsme partnerem prestižních světových školících organizací.
Všechna naše školení a konzultace jsou založené na zkušenosti spojené se silným zaměřením na vyspělé procesy a projektovou metodiku.

Výběr z referencí

Kontakt

„Martin Klusoň je určitě jedním z nejlepších školitelů, pokud ne tím vůbec nejlepším, který pro nás
pracuje, a to z pohledu účastníků školení i jejich liniových manažerů. Perfektně zná metodiku, jeho
vlastní projektové výsledky vzbuzují respekt a dokáže své znalosti předat účastníkům kurzů.”

Symphera s.r.o.
U potoka 26
252 65 Tursko, Praha – Západ

Zuzana Treglerová
Personální ředitelka, Logica

Mezi naše klienty patří společnosti jako např.:

Telefon: +420 739 780 218
E-mail: office@symphera.com

KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Oracle, Logica, Softip Slovensko, NESS, HP, Fujitsu,
Orange Slovensko, ING, Leaseplan, ČSOB, DHL, RadioFreeEurope a jiné.

www.symphera.cz

