Projektijuhtimise aastakonverents 2016
17.05.2016
Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn
Projektijuhtimise Aastakonverents 2016 on traditsiooniline projektijuhtide kohtumispaik, kus seekord
keskendutakse projektijuhtidele, projektijuhtimise meetoditele, tulevikule ning kommunikatsioonile ja
ellujäämisele.
Erinevate sektorite projektijuhid jagavad konverentsil enda kogemusi, kuidas nemad projekti juhtisid ja
toovad välja, mis olid selle juures kõige suuremad väljakutsed ning töövõidud.
Miks tasub osaleda?
Saad teada, milline on hea projektijuht ning millised on Eesti projektijuhtide kõige suuremad vajakajäämised?
Millist projektijuhtimise meetodit kasutada – kas lean või agiilne. Mis on nende erinevus ning kumba tasub enda ettevõttes
rakendada?
Kuuled erinevate projektide lugusid, kuidas neid juhiti ja millised olid suurimad väljakutsed?
Saad teada, kuidas lahendada projektijuhtimise kommunikatsiooniküsimused?
Ning kuuled, kuidas ennast juhtida kriitiliste olukordade lahendamisel ehk kuidas jääda ellu projektide juhtimises?
Konverentsile on eriti oodatud projektijuhid, ettevõtete juhid ja arendusjuhid.
Konverentsi soodushind kuni 10. maini 189 eurot (km-ga 226,80 eurot).
Alates 11. maist kehtib tavahind 249 eurot (km-ga 298,80 eurot).
Korraga rohkem kui ühe osaleja registreerumisel ühest maksjaettevõttest kehtib allahindlus -5%.

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõttetel palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi projektijuhi
Eliise Nikopensiusega (eliise.nikopensius@aripaev.ee või tel 55 31 442).

PROGRAMM
17.05.2016
09:20 - 09:50

Registreerimine ja kohvipaus

09:50 - 10:00

Moderaatori avasõnad
Mari Kõlli Äripäeva arendusdirektor

10:00 - 10:30

Milline on hea projektijuht?
Heiki Kübbar Icefire OÜ asutaja
Milline on pädev projektijuht, keda enda meeskonda kaasata? Millised omadused peavad tal olema ning
kuidas neid omadusi arendada? Millised on projektijuhtide kõige suuremad vajakajäämised? Milles on Eesti
projektijuhid tugevad? Kuidas nad konkureerivad välisturgudel?

10:30 - 11:00

Arutlusring: Kas kutsega või kutseta projektijuht?

Tiit Valm Koolitaja
Liina Freivald Swedbank IT operatsioonide riskijuht
Ahti Väin OÜ Ahti Väin Konsult juhataja
Arutlusringi juhib koolitaja Tiit Valm.
Arutlusringis tuleb arutlusele see, kas kutsetunnistus annab projektijuhile midagi juurde? Kas ettevõte peaks
enda projektijuhid saatma kutsetunnistuse eksamile? Mis vahe on kutsetunnistusega projektijuhil ja ilma
kutsetunnistuseta? Kui palju suurem palk peaks olema kutsetunnistusega projektijuhil? Mis kasu on saanud
esimesed Eesti kutsetunnistusega projektijuhid?
Projektijuhi kutsetunnistus läheb üha enam hinda ka Eestis

11:00 - 11:30

Lean juhtimise investeering – kuidas arvutada tasuvust?
Aleksandr Miina Lean Enterprise Estonia asutaja ja juhatuse liige
Lean juhtimise juurutamine on ettevõtte mõistes investeering ning lähtuvalt sellest tekib loomulikult küsimus
investeeringu tasuvuse kohta. Ühest küljest on lihtne: tõhustasime toote X valmistamise protsessi,
säästsime aega – jääb ainult arvutada tasuvuse aeg (või siis lihtsalt tasuvus). Teisest küljest – kuidas hinnata
Lean juurutamise puhul paremat töökultuuri ja muid „pehmeid“ tulemusi, protsesside ja tegevuste
visualiseerimist ning teisi mitte nii otseseid tulemusi? Ettekanne fokuseerub just viimasele küsimusele ning
valgustab erinevaid lähenemisi antud küsimusele vastuste leidmisel.
Kuidas rakendada kulusäästlikku mõtlemist?

11:30 - 12:00

Kuidas agiilsest meetodist kasu lõigata?
Alek Kozlov Scrum.ee asutaja, konsultant ja treener
Kõrgelt hinnatud Scrum koolitaja Alek Kozlov toob praktilisi näiteid ning selgitab, kuidas agiilset meetodit
ettevõttes kergesti rakendada. Toob välja, milliseid tehnikaid ja tööriistu kasutada ning millised riskid võivad
pidurdada agiilse meetodi kasutamist?

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:20

Minu lugu: Aasta ehitaja 2015
Peeter Voovere Embach Ehituse juhatuse liige, projektijuht
Aasta Ehitaja 2015 tiitli saanud projektijuht Peeter Voovere räägib enda kogemusest. Toob näiteid tiitli võitnud
Tartu Pauluse Kirku rekonstrueerimistööde projekti juhtimisest.
Aasta ehitaja tiitliga pärjati Peeter Voovere

13:20 - 13:40

Minu lugu: IT projekt
Henri Veidenbaum SMIT-i pääste ja hädaabi valdkonna projektijuht

Tarkvaraarenduse juhtimine ja efektiivsuse tõstmine Ühendhäirekeskuse infosüsteemi näitel.
Iga ettevõte soovib olla innovatsiooni-, kulu- ja kvaliteediliider. Tihti loodetakse nende kolme saavutamisel IT
arendusele. Oma ettekandes räägib Henri keeruka tarkvarasüsteemi näitel sellest, kuidas olla oma tegevuses
efektiivsem, jätkusuutlikum ning seda just ärilisest vaatest.

13:40 - 14:00

Minu lugu: Tööstusprojekt
Armand Razik Leonhard Weiss RTE insenerehituse osakonna juhataja
Armand Razik räägib Eesti Energias Auvere korstna projektist, mis aitas ettevõttel tootmist suurendada.
Ettekandest saate teada, mis olid antud projekti suurimad väljakutsed ning õnnestumised.

14:00 - 14:20

Minu lugu: välisprojekt
Janek Parts Kodumajatehase AS projektijuht
Kodumaja ettevõtete gruppi esindab konvrentsil Janek Parts, kes oli maailma kõrgeima puithoone ehitamisel
Kodumaja majatehase poolt ehitatud ehitise osa projektijuht.
Aasta tehasemaja tiitli võitis AS Kodumaa Norra projekt

14:20 - 14:50

Kohvipaus

14:45 - 14:50

Tootetutvustus: Leansite – uus rakendus tööde
korraldamiseks ja projektimeeskonnaga suhtlemiseks
Ergo Pikas LeanSite kaasasutaja ja tootejuht

14:50 - 15:15

Tuleviku 10 trendi projektijuhtimises ehk projektijuhtimine
aastal 2025
Algis Perens Koolitaja
Algis Perens vaatab tulevikku ning toob välja, kuidas hakkab projektijuhtimine muutuma ning millele peab juba
täna mõtlema hakkama.

15:15 - 15:45

Miks kommunikatsioon pole suhtlemine?
Kristel Jalak DevelopDesign® esindav koolitaja, konsultant
Miks informatsioon ei liigu? Kuidas asendada kommunikatsioon suhtlemisega? Millest tekivad erimeelsused
projekti osapoolte vahel ja kuidas neid ennetada?
Ehitajatele valmistavad peavalu suhtlusprobleemid
Kuidas välistada suhtlushäireid projektide juhtimises

15:45 - 16:25

Ellujäämine projektides

Erki Vaikre Estlander koolitaja
Ellujäämiskoolitaja räägib, kuidas juhtida ennast kriitiliste olukordade lahendamisel? Mida ette võtta ja kuidas
säilitada rahu? Kuidas mõelda kiiresti, et lahendada tekkinud olukord?

TOETAJAD

LISAINFO
Parkimine
Hotelli parklas, mida opereerib Citypark OÜ, on kohti kuni 140-le autole. Kohad on nii maja ees, maja taga kui ka maa-aluses garaažis.
Tunnihind on 3 EUR (mobiilne parkimine). Erihind konverentsikliendile on 7 EUR/päev. Selleks tuleb hotelli vastuvõttu parkimise eest tasuda
ning mainida, millisel üritusel osaletakse. Eelnevalt registreerida parkimise algus parkimiskellaga (15 min on tasuta). Mobiilne parkimine
arvutab tunnihinna alusel.

