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EL DIJOUS AMB EL PMI
TALLER DE GESTIÓ DELS INTERESSATS
Procés de identificació dels interessats
22 de Març del 2013: 18:30h ~ 20:00h
Lloc: EADA Aula 54 Carrer d'Aragó, 204 08011 Barcelona
Inscripcions: http://alturl.com/5phz3
Acreditacióde 1,5PDUs
Vols aprendre a identificar els interessats del teu projecte?
Coneixes el Model de Salience de classificació de
interessats? Tens ganes de refrescar els teus coneixements
sobre la gestió dels interessats?
Vine a l’acte que organitzaem aquest mes de març sobre la
identificació dels interessats.
Al Taller seguirem el primer procés de l’àrea de coneixement dels
Interessats: 13.1. Identificar els Interessats a partir d’un
projecte ja definit, del qual identificarem els seus interessats,
analitzarem els seus requisits i expectatives, els calssificarem
segons el Model de Salience i finalment plantejarem una
estratègia.
Tot això en un model didàctic basat en un joc de simulació.
L’acte d’aquest mes està organtizat per l’empresa daVinci
Project Management.
L’acte és gratuït i obert, amb places limitades i només es
requereix una inscripció al següent formulari:

http://alturl.com/5phz3
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És enginyera industrial i dseprés d'una llarga experiència en
la direcció d'operacions i projectes en el sector auxiliar de
l'automoció, ja fa més de dos anys que va iniciar una nova
proposta professional com a freelance en el món de la consultoria
i formació del Lean Project Managment.
Lean Project Management perquè d'aquesta manera posa en
comú les seves dues especialitats, la direcció de projectes i la
filosofia Lean.
En la direcció de projectes està certificada com a Professional de la
Direcció de Projectes, PMP® i també com a Scrum Master
Certified. A més a més ha cursat un màster en direcció de
projectes i un postgrau en Metodologies Àgils per la BES La
Salle. Tenint actualment una participació molt activa en la
professió com a Presidenta del Capítol de Barcelona del PMI.
En la filosofia LEAN va cursar un màster en el Sistema de
Producció de Toyota, a part de més de quinze anys
d'experiència treballlant a la multinacional japonesa
DENSO implementant la filosofia a les línees de producció.
I com a amplicació dels seus coneixements va cursar un Màster
en Direcció d'Empreses per la BES La Salle.
En el seu temps lliure li agrada cantar Gospel, fer pastissos,
la marxa atlètica i les manualitats.

