Ciągła optymalizacja projektów to kwestia życia lub śmierci czyli
jak to robić zwinnie i efektywnie
Opis szkolenia
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają proces ciągłego doskonalenia w
zarządzaniu projektem na przykładzie symulacji projektu akcji ratunkowej
prowadzonej na podwodnej stacji badawczej. W wyniku podwodnego
trzęsienia ziemi cała stacja jest zagrożona. Los uwięzionych pod wodą
ludzi zależy od umiejętności zespołu ratowników – ich zdolności do
planowania, komunikacji i skutecznego działania. Uczestnicy poruszają
się fizycznie po sali, żeby dotrzeć do różnych części wirtualnej mapy.
Każdy z uczestników podejmuje decyzje za pośrednictwem aplikacji w
swoim smartfonie (lub tablecie). Duża papierowa mapa i materiały
kreatywne pomagają zespołowi wymieniać informacje i organizować
wspólną pracę. W dalszej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak
wyglądają modele doskonałości projektowej. Na bazie modeli
doskonałości zostaną przedstawione mechanizmy kontroli i ciągłego
doskonalenia projektów.

Program szkolenia






Symulacja projektu
Iteracje usprawniające
Analiza modułu analitycznego obejmująca wykresy do analizy
porównawczej podstawowych wskaźników wydajności zespołu
Przegląd metodyk doskonałości w zarządzaniu projektami
Przygotowanie zwinnego health-check’u (mini audytu) do
systemowego pogłębiania doskonałości w projektach

Dla kogo:




Osoby odpowiedzialne za uruchamianie nowych
przedsięwzięć w firmie
Osoby będące w kluczowej fazie projektu
Osoby i zespoły przechodzące zmiany
organizacyjne

Korzyści:
 Pogłębienie rozumienia kluczowych obszarów do rozwoju w projektach
 Poznanie technik zwinnego zarządzania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 Poznanie metodyk zwiększania doskonałości w projektach
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Project Management Expert z międzynarodowym doświadczeniem
biznesowym, który pomaga sprawnie osiągać rezultaty. Od ponad
10 lat prowadzi praktyczne warsztaty z obszaru zarządzania
projektami, programami oraz portfelami. Specjalizuje się we
wdrażaniu zarządzania zwinnego (Agile/Scrum), motywacji
zespołów projektowych oraz budowania biur zarządzania
projektami (PMO).
Posiada ponad 15 lat doświadczenia w międzynarodowych
korporacjach takich jak: Hewlett-Packard, Mondelez International,
Electronic Data Systems, gdzie tworzył i zarządzał zespołami
kierowników programów i projektów obejmujących region Europy
Centralnej i Wschodniej. Był odpowiedzialny między innymi za
portfel projektów outsourcingowych, który obejmował kontrakty o
wartości powyżej $100.000.000.
Certyfikowany trener zarządzania projektami z ramienia
stowarzyszenia IPMA, posiada certyfikaty zawodowe z zarządzania
projektami: PMP oraz IPMA-B. Asesor w międzynarodowym
konkursie na najdoskonalej zarządzany projekt, odwiedził wiele
krajów oceniając projekty w tym: Iran, Katar, Chiny.
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