Agile Navigators Fact Sheet

Naše zkušenosti
Náš tým má profesionální zázemí s více než desetiletou zkušeností v Agilních praktikách.
Transformujeme, trénujeme, konzultujeme a inspirujeme společnosti napříč Evropou.
Naši zákazníci zejména oceňují fokus a zaměření se na potřeby zákazníka, které naplňujeme
pomocí Agilních praktik. Budujeme dlouhodobé a pevné vztahy. Provázíme největší české
banky, mobilní operátory, výrobní firmy, retail, R&D a vzdělávací organizace.
Podporujeme naše zákazníky na Agilní cestě. Našimi specialitami jsou Agile, Leadership,
Design Thinking, Lean Startup, OKRs a Scrum & Kanban.
Nevěříme na zázraky, ale v tvrdou práci.

Agilní komunita
Chceme podporovat agilní metody i ve společnosti. Naši zákazníci získávají přístup do
moderovaného diskusního fóra, kde mohou řešit své aktuální potřeby a sdílet zkušenosti
s ostatními. Dále rozšiřujeme agilní metody do školství a pořádáme veřejné kurzy zdarma.

Znalosti a certifikace
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CSP - Certified Scrum Professional® (Scrum Alliance, USA) [srovnatelný s PSM III]
CSM - Certified ScrumMaster® (Scrum Alliance, USA) [srovnatelný s PSM II]
CSPO - Certified Scrum Product Owner® (Scrum Alliance, USA) [srovnatelný s PSPO II]
Certified LeSS Practitioner (Large-Scale Scrum) (The LeSS Company, Netherlands)
ICAgile Fundamentals (ICAgile, USA)
Coaching skills certificate - Results Coaching Systems (ICF)
ITIL® Foundation certificate in IT Service Management (Axelos Limited)
ICAgile Authorised Trainer (ICAgile, USA)
Certified Kanban Coach (IBQMI, USA)

Naše práce {výběr}
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ONIO - series of Agile training, introduction of Scrum ways of working, transformation consultation,
management workshops
MEDICEM - management workshop, ongoing support of Medical R&D team, interim Scrum Master
FLEXIANA - transformation of company culture, interim Scrum Master
MONETA - more than year series of trainings and transformation support of IT and non IT teams, HR workshops
CESKA SPORITELNA - retail and support teams training
HONEYWELL - series of training for manufacturing teams
FOXCONN - series of training and full transformation navigation of large IT and non IT teams
ROI HUNTERS - company culture workshop, team performance consultations
AURA - military IT provider consulting and Agile experiments introduction
GOPAS - certification trainings series for largest Czech & Slovak training provider
SOCHOVA.COM - traings and coaching for most respected Scrum expert in Europe
O2 - training, consulting and Agile Experiments support for largest Czech telco
XPERI ROMANIA - training for R&D team
Konica Minolta - training for R&D team
Gemalto - training for R&D team
CEZ - agile consultations
REDHAT - Kanban intensive workshop
DIXONS CARPHONE - support, coaching and leadership of largest UK electro retailer
TIETO - certification trainings for large IT company
Globus - E-commerce team transformation, Design Thinking sessions

Naše služby
Veřejná školení
Naše veřejná školení v oblastech Agile, Scrum, Kanban a Design Thinking nabízí skvělou
hodnotu, jak pro začátečníky, tak mírně pokročilé. Nečekejte nudnou teorii, ale interaktivní
workshop s praktickými cvičeními. Na kurzy nabízíme early-bird slevy, v případě rezervace
do jednoho měsíce před začátkem.
Benefity veřejných kurzů:
●
Flexibilní cesta vzdělávání
●
Uzpůsobení individuálním požadavkům účastníků
●
Živé diskuze a vzájemné propojení různých zkušeností
●
Možnost bookingu na poslední chvíli

Our services
In-house školení
In-house školení je nákladově výhodná a efektivní cesta, jak rychle získat nové, nebo prohloubit
stávající dovednosti vašich týmů v oblastech Agile, Scrum, Kanban, Design Thinking, Lean
Startup a OKRs. Školení vždy přizpůsobujeme “na míru” vaší specifické situaci a potřebám.
Naše zkušenosti ukazují, že tento typ školení poskytuje konzistentní, kvalitní a dlouhodobé
přínosy díky zaměření na vaše potřeby a z toho odvozené cíle školení.
Benefity In-house školení:
●
Obsah a doplňkové materiály “na míru” vašim potřebám
●
Možnost diskutovat a zaměřit se vaše specifickém výzvy
●
Nákladová výhodnost pro vyšší počet účastníků
●
Flexibilní cena

Our services
Konzultace
Konzultujeme zejména strategické kroky k přípravě nebo průběhu agilní transformace,
kde využíváme našich předchozích zkušeností.
Zákazníci zejména oceňují to, že na základě konzultací ušetří čas a typické chyby, které při
tomto procesu nastávají.
Workshopy
Připravujeme inspirativní i hands-on workshopy, kde si budete moci vyzkoušet agilní praktiky,
zjistit týmové hodnoty a tím podpořit motivaci a třeba zjistit roli managementu v agilní firmě.
Workshopy jsou zaměřeny na praktičnost a jasné výstupy.
Coaching & Mentoring
Koučujeme týmy a jednotlivce. Zaměřujeme se zejména na leadery a Scrum Mastery
a pomáháme jim se posunout ještě dále. Z týmů děláme super výkonné týmy.

Kontakty
Agile Navigators s.r.o.
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Česká republika
IČ: 07440880
Pavel Teichman
tel.: +420 724 660 642
e-mail: pavel@agilenavigators.com
Web: http://agilenavigators.com/
Twitter: https://twitter.com/anavigators
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/agilenavigators/
Telegram: https://t.me/joinchat/IIg8qhBsDncRzxwLlnp9lw

