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Yhdistys Tapahtumat PM Club ICT Ladies PitKyber Yhteystiedot Jäsenyys

In English

IPMA-C sertifiointia projektipäälliköille

Määräaikaan mennessä vain pari halukasta ilmoitti kiinnostuksensa, jote hallitus ei vie asiaa eteenpäin.

PM Club tiedustelee jäsenistönsä tarvetta järjestää IPMA-C sertifiointia Turkuun tai Tampereelle.   PM Club
Tampere järjesti Projektiyhdistyksen ja Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistyksen kanssa IPMA-C valmennuksen
ja sertifioinnin noin vuosi sitten ja tästä toiminnasta saimme erittäin hyvää palautetta. 

PRY ei juurikaan järjestä avoimia sertifiointitilaisuuksia pääkaupunkiseudun ulkopuolella joten tämä on hyvä
tilaisuus saada sertifiointitilaisuus 'kotikonnuille'.  Jos olet kiinnostunut sertfioinnista niin käy täyttämässä
lomake alla olevan linkin kautta.  Tämä ei ole sitova ilmoittatuminen vaan ainoastaan keräämme tietoa siitä,
onko tarvetta järjestää sertifiointeja PM klubien jäsenille. 
 
Linkki kyselyyn: 
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Artikkelilaji: Yhdistyksen asioita

https://docs.google.com/forms/d/1Ou2AcvxCfeGCw06n8svXBZvD22zj8f6nXhGZ7HVsK-A/viewform 
 
Tätä viestiä ja sekä kyselyä saa jakaa vapaasti eteenpäin kaikille niille tahoille jotka saattavat olla kiinnostuneita
IPMA-C sertifioinnista tai PM Clubien toiminnasta. 
 
PM Clubien puolesta 
Pasi Kivimäki 
 
Lisätietoja Projektiyhdistyksen IPMA-C sertifioinneista löytyy täältä: 
http://www.pry.fi/ipma-sertifiointi/henkilosertifiointi2/henkilosertifiointi 
 
PMC Turun web-sivut ja liittymisohjeet täältä: 
https://sites.google.com/a/pasaati.com/pmclubturku/ 
 
Ja vastaavat PMC Tampereen sivut täältä: 
https://sites.google.com/a/pasaati.com/pm-club-tampere/

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi
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Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot
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TWEETS

Pitky_ry

RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf

Pitky_ry

Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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