LIETUVOS PROJEKTŲ VADYBOS ASOCIACIJA KVIEČIA SUSITIKTI

Felix Hodrus
Felix Hodrus yra vedantis PMO departamento vadovas J.SCHMALZ GmbH. Jis buvo vienas
pagrindinių vadovų, aktyviai prisidėjęs prie ONEPOINT PROJECTS sprendimo diegimo
J.SCHMALZ GmbH ir šio seminaro metu mielai pasidalins savo sukaupta unikalia praktine
patirtimi.
Felix’ui teko darbuotis ir sukaupti unikalią tarptautinę projektų valdymo patirtį tokiose
kompanijose kaip Daimler, iFAKT GmbH, Airbus. Felix’as yra patyręs lyderis ir sertifikuotas
projektų vadovas turintis didelę rizikų valdymo patirtį, kurią sukaupę dirbdamas Hansgrohe
SE. Felix’o projektų valdymo patirtis tiktai pasaulinė, nes jis dirbo visuose pasaulio regionuose
- Turnus Energy Australijoje ir kitose įmonėse Amerikoje ir Vokietijoje.

Susisiekime:
arturas@adprojectum.lt
+370 614 76100

Vokiškai praktiškas projektų valdymas su
demonstracijomis (J. Schmalz GmbH patirtis)
(anglų kalba)
Mes pasidalinsime savo patirtimi ir REALIAI PRAKTIKOJE naudojamais projektų valdymo įrankiais,
kurie leido mūsų tarptautinei vokiško kapitalo kompanijai J. Schmalz GmbH sėkmingai išspręsti
visus pagrindinius projektų valdymo iššūkius. Mes pasidalinsime su jumis savo praktine J. Schmalz
GmbH patirtimi ir pademonstruosime mūsų naudojamą praktikoje ONEPOINT PROJECTS
sprendimą, kuris pagal GARTNER tyrimus yra vienas geriausių portfelio ir projektų valdymo
įrankių.
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pademonstruosime mūsų įmonės realius projektų valdymo įrankius. Seminaro metu
supažindinsime kaip J. Schmalz GmbH išsprendę kaštų, laiko ir resursų valdymo iššūkius. Taip
pat sužinosite, kodėl mūsų įmonė nusprendė atsisakyti ir nebenaudoti MS PROJECT įrankio.

Seminaro metu sužinosite
•

J. SCHMALZ GmbH yra pasaulinis vakuumo technologijų ir automatikos sprendimų
gamintojas. ONEPOINT PROJECTS yra portfelio ir projektų valdymo IT sprendimo gamintojas.

Kokias naudas gavome susitvarkę portfelio ir
projektų valdymą J. Schmalz GmbH

•

Kaip išsprendėme laiko, kaštų ir resursų valdymo
iššūkius

The investment

•

Kodėl nustojome naudoti MS PROJECT

•

Kokią tikrą naudą duoda šablonai

•

Kiek laiko sutaupome valdydami projektų kritinę

Video apie onepoint

informaciją 1click būdu.
•

Kodėl gamybinė įmonė domisi tokiais sprendimais
kaip JIRA

Ką kviečiame dalyvauti ?
Kiekvieną, kuris yra smalsus, nori tobulėti pats ir
nori tobulinti savo įmonės portfolio ir projektų
valdymo žinias ir gebėjimus.

Seminaro kaina
Kaina

2017.10.11 (17:00 - 20:00)

Kvietimas nemokamas

Vokiškai praktiškas projektų valdymas su demonstracijomis (J. Schmalz GmbH patirtis)
Seminaras vyks Vilniuje, Tiksli vieta dalyviams bus patikslinta prieš seminarą.

Organizatoriai: Lietuvos projektų vadybos asociacija (LPVA) ir Projektų valdymo centras AdProjectum

