IT juhtimise praktikakoda
Seminar
14.02.2019
Lutheri Masinasaal
Seminar IT juhtimise alal parimate praktikate jagamiseks ja kogemuste vahetamiseks.
IT-juhtidel ja teemast huvitatud inimestel on IT juhtimise praktikakojas võimalik kuulata praktilise
kogemusega IT-juhte, kes on midagi ära teinud ja valmis sellest rääkima.
Seminari eesmärk on osalejatele jagada infot valdkonna parimatest praktikatest, võimalus ennast ja oma meeskonda täiendada uute
teadmistega.
IT on valdkond, kus keegi ei suuda kõike teada ja seetõttu on oluline kogemuste vahetamise võrgustiku loomine. Seminari laiem eesmärk on
elavdada kogemuste vahetamist erinevate valdkondade ettevõtete ja organisatsioonide IT-juhtide ja valdkonna vastutajate vahel.
Avaettekandega on esinemas Kristo Vaher, kes on tehnoloogiaevangelist ja alates augusti algusest Eesti CTO ehk tehnoloogiate juht.
IT juhtimise valkonnas on oma kogemusi jagamas Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) direktor Mehis Sihvart, kes nimetati aastal
2018 nominendiks Eesti Mõjukaima IT-juhi konkursil ja omab laia kogemustepagasit suurte IT-projektide elluviimisel.
Oma kogemusi IT juhtimise alal jagavad AS Stokker IT divisjoni direktor Margus Uuetoa, AS Tallinna Sadam IT-juht Hanno Hussar, Starship
Technologies OÜ serveriarenduse valdkonna juht Kalle Volkov ja Cachet OÜ tehnoloogiajuht Lars Laanep.
Vaata, kes esinevad seminaril "IT juhtimise praktikakoda"
Seminari osalemistasu viimase hetke registreerujale on 219 eurot (km-ga 262,80 eurot). Soodushind kuni 08.02. on 199 eurot (km-ga 238,8
eurot).
Lisainfo Aali Lilleorg, aali@ituudised.ee, tel 5053172.
Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis vajalikke muudatusi.

PROGRAMM
14.02.2019
10:00 - 10:30

Registreerimine ja hommikukohv

10:30 - 11:15

Uute tehnoloogiate juhtimine organisatsioonides, mis ei tohi
ebaõnnestuda
Kristo Vaher Tehnoloogiaevangelist ja Eesti CTO
Kastist väljapoole mõtlema panevad näpunäited sellest, kuidas tehnoloogia tormilises arengukurvis
konkurentidest mitte maha jääda, võimalustest suunda näidata ja ette rebida. Ettekandes on nii Kristo Vaheri
isiklikud kogemused kui ka ühiskogemusi meie riigi näitel, teooriat ja ka use case praktikat.

11:15 - 12:00

Keskne riiklik IT-asutus - ettevõtja sõber või vaenlane?
Mehis Sihvart Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) direktor
2018. aasta Mõjukaima IT-juhi konkursi nominendi kogemuslugu

12:00 - 12:45

Lõuna

12:45 - 15:15

IT-juhtide kogemuslood
James Halberstadt Citic Telecom International CPC Ltd Euroopa piirkonna juht
"Rahvusvahelise tiimi juhtimine" (inglise keeles)

Margus Uuetoa AS Stokker IT divisjoni direktor "Kolm näidet, kuidas automatiseerimine
Stokkeri tööriistaäris kasu toonud on"

Hanno Hussar AS Tallinna Sadam IT-juht "Kuidas IT-juhi väljakutsetega toime tulla ja ettevõtte
äriedu kasvatada?"

Kalle Volkov Starship Technologies OÜ serveriarenduse valdkonna juht "Serveri valdkonna ja
teenuste skaleerimine Starshipis"

Lars Laanep Cachet OÜ tehnoloogiajuht „Tarkvara arendusprojektide ja meeskonna juhtimine“
15:15 - 15:30

Küsimuste-vastuste voor. Seminari lõpetamine

LISAINFO
OSALEMISE TINGIMUSED
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.
Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun
andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099.
Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 päeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või
tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve
tasumisele.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Pritvaatsustingimustest.

