GOVECS GROUP
DESIGNING MOBILITY

Wizyta studyjna
w GOVECS Poland
(projektowanie i produkcja skuterów
elektrycznych)
Kiedy: 17.04.2018 (wtorek), godz. 12:00
Gdzie: ul. Graniczna 8c, 54-610 Wrocław
Zapraszamy na spotkanie członków Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny - obowiązuje rejestracja z miesięcznym
wyprzedzeniem ze względów organizacyjnych.
Maksymalna liczba uczestników: 15 osób.
Zaproszenie dedykowane jest do osób niezwiązanych z branżą produkcji skuterów
elektrycznych, w zgłoszeniu należy podać aktualne miejsce zatrudnienia. Lista
uczestników przekazywana jest do GOVECS Poland w celu akceptacji na miesiąc
przed wizytą. DGR IPMA zastrzega, że tylko uczestnicy z listy zatwierdzonej przez
GOVECS Poland będą mogli uczestniczyć w wizycie studyjnej, jednocześnie podany
termin wizyty studyjnej może ulec zmianie.
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Zbiórka przed firmą
Wprowadzenie i historia firmy GOVECS Poland Sp. z o. o.
Sposób prowadzenia projektów w GOVECS Poland Sp. z o. o.
Zwiedzanie linii produkcyjnej skuterów elektrycznych
Pytania, dyskusja
Zakończenie

Tematyka spotkania obejmuje następujące elementy kompetencji wg Wytycznych Kompetencji IPMA
(NCB3.0) stanowiących podstawę certyfikacji IPMA-4-L-C:
1.01 Sukces zarządzania projektem, 1.06 Organizacja projektu, 1.07 Praca zespołowa, 1.08 Rozwiązywanie problemów,
1.15 Zmiany, 1.18 Komunikacja, 2.01 Przywództwo, 2.02 Zaangażowanie i motywacja, 2.06 Otwartość, 2.07 Kreatywność,
2.08 Zorientowanie na wyniki, 2.09 Sprawność.

Zarejestrowani uczestnicy spotkania, posiadacze certyfikatów IPMA za każdą godzinę spotkania
merytorycznego uzyskują 3 JAPy (Jednostka Aktywności Projektowej), wymagane przy recertyfikacji.

O FIRMIE
Firma GOVECS jest europejskim liderem na rynku producentów
skuterów elektrycznych. Od 2009 roku projektujemy, prototypujemy,
testujemy, homologujemy i produkujemy pojazdy elektryczne w
naszej siedzibie we Wrocławiu. GOVECS świadczy też usługi wsparcia
projektowego dla OEM z obszaru Light Electric Vehicle.
Projektując skutery dla m.in. sharing, delivery, etc. GOVECS stał się
prekursorem dla rynku B2B. W chwili obecnej skutery GOVECS jeżdżą
m.in. w Madrycie, Lizbonie, San Francisco, Berlinie, Amsterdamie i
wielu innych stolicach.

GOVECS GROUP GOVECS zatrudnia obecnie ponad 200 osób i posiada największą w
DESIGNING MOBILITY

Europie powierzchnię produkcyjną skuterów elektrycznych z dwoma
liniami produkcyjnymi.
Od 2015 roku, gdy powstał dział PMO, firma ukierunkowała się na
zarządzanie projektowe dostarczając dopasowane do potrzeb Klienta
skutery zaprojektowane właśnie przez zespoły projektowe zarządzane
przez Project Managerów z PMO.
Strona internetowa:
www.govecsgroup.com

