Představení
společnosti

Vytváříme prostředí, ve kterém
rozvíjíme komunitu nejlepších lidí
pro realizaci změn našich klientů.
Projectman je síť více než
4 000 profesionálů v oblasti
projektového, programového,
změnového a agilního řízení
a business analýzy. Jsme
největší specializovaná
firma v oblasti outsourcingu
projektového řízení v ČR.
Přednášíme na konferencích,
spolupracujeme s nejlepšími
experty na trhu a odbornými
komunitami.

www.projectman.cz

Naši konzultanti jsou pečlivě
vybraní lidé z komunity
s mimořádným potenciálem
a ověřenými referencemi.
Průběžně je rozvíjíme v oblasti
odborných i „měkkých“
dovedností formou školení,
mentoringu a koučinku. Našemu
týmu poskytujeme další
podporu a péči, aby se mohl plně
soustředit na náročnou práci

Realizujeme změny pro klienty
a business analýza jde ruku
v ruce s projektovým řízením.
Proto tuto roli zahrnujeme do
nabídky našich kompetencí. Díky
našemu networku jsme schopni
najít dobré business analytiky
a pomoci jim s jejich odborným
růstem.

u klientů.
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Komunita
projectman
P R O J E K ŤÁ C I
B U S I N E S S A N A LY T I C I
A G I L N Í K O M U N I TA
CHANGE MANAŽEŘI

Projectman spojuje poptávky klientů
s nabídkou kapacit vhodných kandidátů na trhu.

www.projectman.cz

KLIENTI
A JEJICH
PROJEKTY

Jádrem této spolupráce je komunita ověřených
spolupracovníků.
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Komunita a partnerství
Projectman udržuje partnerství s etablovanými
organizacemi nejen z oblasti projektového
řízení. Naší snahou je rozvíjením komunity lidí

Jádrem komunity jsou naši
stálí spolupracovníci, kteří buď
pracují přímo v našem týmu,
nebo spolupracují na odborné
a businessové bázi.

www.projectman.cz

umožnit její propojení se zajímavými
projekty našich klientů.

Známe celou řadu lidí, na které
máme dobré reference a se kterými
bychom v budoucnu rádi pracovali.
Této komunitě nabízíme primárně
nové pracovní příležitosti.

Skupina lidí, kteří nás znají
a které máme v databázi.
Této komunitě nabízíme
odborný obsah a pracovní
příležitosti.
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Outsourcing
Outsourcing pečlivě vybraných expertů je
vhodnou alternativou k zajištění interních
kapacit, která umožňuje našim klientům

Project manager řídí projekt
v jeho hranicích definovaných
časem, rozsahem a cenou. Je
odpovědný za řešení změn
s dopadem na plánování a
optimální využití poskytnutých
zdrojů.
Program manager orchestruje
průběh více projektů v čase - řeší
priority, konflikty a změny
dopadající na celé projektové
porftolio.

www.projectman.cz

získat do svých řad motivované kolegy
s nadstandardní zkušeností a garancemi
ze strany Projectman.

Change manager pomáhá lidem
a organizaci zvládnout změny.
Business analytik analyzuje a navrhuje
systém řízení podniku a v jeho rámci
podnikové procesy, analytické, plánovací
a rozhodovací aktivity. Definuje jejich
podporu prostřednictvím informačních
systémů a informačních technologií.
Zabývá se vymezením efektů
navrhovaných změn procesů a nasazení
IS/ICT. Rovněž zajišťuje nasazování/
implementaci standardizovaného
podnikového software a navrhuje jeho
přizpůsobení podnikovým procesům.

Agilita, jako způsob dodávek
produktů a jako změna přístupu
k práci, se v posledních letech
prosazuje stále víc. Jsme schopni
pomoci s outsourcingem několika
agilních rolí: Scrum master,
Product owner nebo Agile coach
(agilní kouč).
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Další služby

ŠKOLENÍ

K O N Z U LTA C E

Projectman EDU je vzdělávací program pro spolupracovníky
Projectman a blízké členy komunity projektových manažerů.
Jedná se o soubor vybraných školení zaměřených na dovednosti
použitelné v projektovém managementu, který byl sestaven
na základě průzkumu poptávky na vzdělávání mezi našimi
projektovými manažery. Školení pořádá přímo Projectman
(případně ve spolupráci s prověřenými partnery) a je kladen
velký důraz na výběr školitelů, kteří patří mezi uznávané lektory
a zkušené projektové manažery z praxe.

Pro naše klienty konzultujeme
problematiku projektového, změnového
a agilního řízení, auditujeme projekty, agilně
koučujeme a pomáháme se zaváděním
business analýzy.

Školení na míru.
Jsme schopni navrhnout ucelený vzdělávací program pro Vaši
společnost z oblasti projektového a agilního řízení a business
analýzy.

www.projectman.cz
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Historie

2011

57%
ročně

www.projectman.cz

4000

lidí v komunitě

lidí u klientů

rosteme
průměrně o

Kontakt na

400

60

na trhu od roku

220

odřízených
projektů

lidí v DB

180

poskytnutých
člověkolet
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Naši klienti

www.projectman.cz
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