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In English

Projektitoimiston johtaminen ja
projektien auditointi 16.5

Date: 
Maanantai, 16 toukokuu, 2016 - 15:30

Tuotekehitysprojektit, projektitoimiston johtaminen ja projektien auditointi

PM Clubin seuraava tilaisuus maanantaina 16.5. klo 15.30-18.00, Kulma Sarviksessa Hatanpäänkatu 1. 
Isäntänä toimii Teemu Launis, Vice President Elomatic Oy:stä.  
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Kolme erilaista näkökulmaa (PMO, tuotekehitysprojekti ja projektien auditointi) projektinhallintaan kolmesta
yrityksestä:

Elomatic Consulting and Engineering, tarjoaa konsultointi-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja
projektinhallintapalveluita sekä tuotteita ja kokonaisratkaisuja teollisuusyrityksille sekä julkisen sektorin
organisaatioille.
Valmet Oyj, sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia-, automaatio- ja palvelutoimittaja ja kehittäjä
Nokia, mobiili- ja kiinteät verkkopalvelut, ohjelmistot ja tuotekehitys.

Tarkempi ohjelma löytyy tilaisuuden omalta sivulta.

Tilaisuus on valitettavasti täynnä eikä ilmoittautuminen ole enää mahdollista. Kiitos mielenkiinnostanne ja
tavataan tulevissa tilaisuuksissa.

 
 
HUOM! Muistathan tilaisuuden muuttuneen aloitusajan, klo 15.30!! 
 
PM Club Tampereen sivut 
 
Tervetuloa! 
 
Terveisin, 
Päivi 
 
Ps. PM Club Tampereen löydät myös Facebookista: 
https://www.facebook.com/groups/1125109647522341/ 
sekä LinkedInistä: 
https://www.linkedin.com/groups/6623187
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Lokaatio: 

Registration starts: 
Tiistai, 29 maaliskuu, 2016 - 09:30
Tapahtumalaji: 
Tapahtuma
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YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot

© Copyright 2009 - 2019 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

TWEETS

Pitky_ry

Peli-ihmisille tiedoksi peliseminaari Tampereella
18.-19.10. Suomen pelimuseon ja Suomen akatemian
pelikulttuurien… https://t.co/QCDvLnRcfn

Pitky_ry

RT @TIVIAry: Teknologia 19 -messut 5.–7.11.2019
sisältävät nyt myös ICT-osuuden, jonka tuottaa TIVIA.

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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Messujen teemana on "Ihmin…
https://t.co/yPEKI3I3io
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