Warsztat: Jak osiągnąć sukces? – czynniki warunkujące rozwój firmy
Prowadząca: Mgr Małgorzata Kusyk
AgilePMO Małgorzta Kusyk; CEO/Founder
Krótka informacja o prelegencie:
Małgorzata Kusyk, PMP®, PRINCE2®, CEO AgilePMO, prezes Project Management
Institute Poland Chapter, mentor, trener biznesu, wykładowca MBA, twórca
innowacyjnych szkoleń i metodyk z zakresu zarządzania projektami, w tym pierwszej
w Polsce Akademii Transition Managera.
Praktyk zarządzania projektami z wieloletnim doświadczeniem, które zdobyła
prowadząc globalne projekty na całym świecie w różnych sektorach i branżach, łącząc
w nich podejścia zwinne z tradycyjnymi. Tak jak Michael Jordan wierzy, że "dzięki
talentowi możesz wygrywać spotkania, ale to inteligencja i gra zespołowa sprawia, że
wygrywa się mistrzostwa". Prelegentka na konferencjach w Polsce i na świecie,
autorka wielu artykułów oraz inspirującego bloga. Od wielu lat aktywnie działa w
stowarzyszeniu Project Management Institute® (PMI®). To co ją wyróżnia to
kreatywność i otwartość na eksperymentowanie, dzięki czemu rozwiązania, które
proponuje są unikatowe i dostosowane do potrzeb klienta.
Krótka informacja o przedsiębiorstwie:
AgilePMO to nowoczesne biuro zarządzania projektami, które powstało z pasji oraz
potrzeby rynkowej na nowoczesne koncepcje zarządzania przedsięwzięciami, które
zapewnią firmom przewagę konkurencyjną i pozwolą osiągnąć sukces na rynku.
Budujemy i rozwijamy zwinne organizacje, które w obliczu wyzwań i zmian potrafią
dostosować się do nowej rzeczywistości. W przeciwieństwie do naszej konkurencji
proponujemy rozwiązania oparte o praktyczne doświadczenia, które zdobyliśmy
prowadząc globalne projekty na całym świecie w różnych sektorach i branżach.
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Naszą firmę tworzy zespół wysoko wykwalifikowanych menedżerów projektów o
doświadczeniu międzynarodowym, posiadających umiejętność pracy z wirtualnymi,
wielokulturowymi zespołami.
Nasze usługi kierujemy do wszystkich, którzy pragną zwiększyć efektywność działania,
niezależnie od branży, czy sektora: biznes, administracja publiczna, NGOs, edukacja.
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