Informacja prasowa
Bydgoszcz, 9 listopada 2015 r.
Bydgoszcz Szuka Talentów. Sięgnij po sukces na warsztatach z zarządzania projektami

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczyna kolejną edycję projektu Bydgoszcz Szuka Talentów –
warsztaty z zarządzania projektami, który jest realizowany w partnerstwie z Project Management Institute
– Poland Chapter, Wyższą Szkołą Gospodarki oraz bydgoskimi firmami ATOS IT Services, Mobica Limited
i T Komp Tomasz Kruszewski.
Bezpłatne warsztaty dla uczestników prowadzone będą przez ekspertów Project Management Institute,
którzy przybliżą tematykę zarządzania projektami w środowisku międzynarodowym:
 wprowadzenie do zarządzania projektami,
 budżet projektowy i kontrola projektu,
 ryzyko w projekcie i wprowadzanie zmian,
 komunikacja w projekcie,
 obsługa MS Project.
Warsztaty będą realizowane w trzech odrębnych czterodniowych cyklach, zgodnie z zapotrzebowaniem
każdej z firm. Każdy z warsztatów zakończy się konkursem na najlepszy projekt. Dla laureatów do wygrania
są staże w Atos IT Services (3 finalistów), Mobica Limited (1 finalista) oraz T Komp (3 finalistów). Warto
zaplanować swój czas i nie czekać. Aby zgłosić udział w warsztatach, należy zarejestrować się on-line (linki
poniżej). Warsztaty odbędą się w następujących terminach:
T Komp (14-17.11.2015) – link
ATOS IT Services (28.11-01.12.2015) - link
Mobica Limited (12-15.12.2015) – link
Uczestnictwo w bezpłatnych warsztatach z zarządzania projektami jest doskonałym sposobem na zdobycie
dodatkowych kwalifikacji. Zadaniowe podejście do pracy jest dziś standardem i kluczem do efektywności
biznesowej.
Kierownik projektu musi sprawnie poruszać się w zagadnieniach twardych, jak tworzenie harmonogramów,
planowaniu, analizach ryzyka, zrozumieniu materii merytorycznej projektu, oraz ekonomicznych jak
budżetowanie. Musi posiadać znajomość standardów zarządzania projektami oraz liczne umiejętności
miękkie. Dobrych project managerów, czyli tzw. PM'ów, jest jak na lekarstwo i ciągle są poszukiwani. Projekt
Bydgoszcz Szuka Talentów jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Co warto wiedzieć o firmach biorących udział w projekcie:
Atos jest międzynarodową firmą z branży usług informatycznych. W Polsce Atos istnieje od 2000
roku. Firma oferuje usługi zarządzania infrastrukturą IT, integrację systemów informatycznych,
outsourcing i doradztwo. Atos został czterokrotnie nagrodzony certyfikatem Najlepsze Miejsca Pracy
w Polsce, zajmując czołowe pozycje w rankingu Great Place to Work® Institute.
pl.atos.net
Mobica to ludzie, których pasją są najnowsze technologie. Tworzą rozwiązania dla najlepszych
w swojej dziedzinie: światowych koncernów i lokalnych liderów. Programują i projektują dla branży
motoryzacyjnej, finansowej, aplikacji mobilnych, telewizyjnej, a także półprzewodnikowej, lotniczej
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i morskiej. Obecnie ponad 860 osób rozwija u nas swoje pasje, w 9 biurach, rozlokowanych w Polsce,
USA i Meksyku.
www.mobica.com
T Komp to firma nowoczesna, inwestująca w rozwój i nowe technologie. Firma powstała
w Bydgoszczy w połowie lat 90-tych XX w. i specjalizuje się w dostarczaniu oprogramowania
wspierającego zarządzanie informacją, oferuje również systemy wspomagające elektroniczny obieg
dokumentacji, systemy zarządzania, zarządzanie procesowe oraz bezpieczeństwo informacji. T Komp
uczestniczy w wielu projektach badawczo-rozwojowych, co daje szanse na stworzenie nowych
produktów, zwiększających konkurencyjność oferty firmy na globalnym rynku IT.
www.tkomp.pl
***
Celem działania Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie
sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już
istniejących w zakresie promocji inwestycyjnej. Działania podejmowane przez Agencję służą m. in.
przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy, promocji Miasta Bydgoszczy, a także
prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy.
Projekty realizowane w ramach „Bydgoszcz Szuka Talentów” mają na celu kreowanie postaw
przedsiębiorczych w społeczności lokalnej, wspieranie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz
podnoszenie kwalifikacji kadr w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Po więcej informacji zapraszamy na:
http://barr.pl/bydgoszcz-szuka-talentow/
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