POZVÁNKA
Brněnská oblastní organizace ČMA Vás srdečně zve
na MANAŽERSKÝ KLUB, který se koná ve středu 15. 5. 2013
od 18 do 21 hodin v restauraci MAXIM, Palác Trinity, Trnitá 7,
Brno - střed

"Globalizace a konkurenceschopnost“
Na květnové setkání Brněnského manažerského klubu ČMA přijal pozvání nejvýše
postavený český manažer ve světě – Jan Mühlfeit. Dlouhou dobu se zabývá
konkurenceschopností jednotlivých zemí a je poradcem různých vlád. Vybudoval si unikátní
odbornost a řadí se k nejlepším odborníkům na konkurenceschopnost zemí. Je odborníkem
nejenom na využívání informačních technologií, ale i na obecnou ekonomiku a školský systém.
Byl jmenován poradcem evropské komisařky pro vysoké školství. Zastává názor, že
dneska studují i lidé, kteří by byli platnější třeba na dělnických profesích. Kvantita vítězí nad
kvalitou, vysoké školy vypadají podle jeho slov jako střední. V roce 1997 jsme byli v kvalitě škol
sedmí a nyní jsme na dvacátém sedmém místě. Každý rok se propadáme… A jak by měl podle
něj vypadat školský systém? O tom bude Jan Mühlfeit mimo jiné hovořit na květnovém setkání
Brněnského manažerského klubu.
Základem úspěchu je sebepoznání.
Odhalit svoje silné stránky je pro každého
zásadní. Ve školách se to však neučí a to
se musí změnit. Školský systém pracuje
pouze se slabými stránkami.
Se slabými stránkami se žít
musíme naučit, ale využívat máme ty
silné. A pracovní týmy pak poskládat tak,
aby se lidé vhodně doplňovali.

Vím, že budoucnost lze změnit.
Jaké faktory jsou pro změnu důležité?

Hodně mě baví pracovat
s mladými lidmi. Myslím si, že nová
generace, jež je velmi globální a je si
vědoma globálních problémů, které
lidstvo a zeměkoule má, bude tyto
problémy řešit. Bude mnohem
zodpovědnější a uvědomělejší, než jsme
byli my a podaří se jí tyto věci změnit.

Krátké představení vystupujících:
Ing. Jan Mühlfeit / Microsoft Corporation
Jan Mühlfeit je absolventem ČVUT, obor Elektronické
počítače. Později absolvoval exekutivní programy na
Wharton, London School of Economics a Harvard University.
Zodpovídá za reprezentaci Microsoft Corporation a styky s
vládami, podniky, klíčovými partnery a akademickou sférou,
jak po celé Evropě, tak i na globální úrovni.
Během uplynulých dvaceti let obdržel několik veřejných
ocenění za přínos v IT a sociální oblasti včetně ceny „Nejlepší
manager České republiky“ za rok 1999, cenu „Česká hlava“
za reprezentaci České republiky v zahraničí a byl třikrát
jmenován IT osobností roku.

Ve společnosti Microsoft působí od roku 1993, během sedmi let v české a slovenské pobočce
zastával různé vedoucí pozice včetně pozice generálního ředitele. V roce 1994 obdržel cenu
Microsoft President’s Award for Excellence.
V roce 2000 byl jmenován ředitelem regionu východní Evropa a po dvou letech byl povýšen na
pozici viceprezidenta. Pod jeho vedením se region východní Evropy stal nejlepším regionem na
světě čtyřikrát po sobě. Podílel se na formulaci celosvětové strategie Microsoftu pro nově
vznikající trhy a stal se členem rady pro nově vznikající trhy.
V letech 2005-2006 zastával pozici viceprezidenta zodpovědného za řízení vztahů s veřejnou
správou v Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA). V roce 2006 byl jmenován
viceprezidentem EMEA pro korporátní a vládní strategii.
Od roku 2007 zastává funkci Chairman Europe.

Restaurace MAXIM je v době konání klubu uzavřena pro veřejnost - www.maximrestaurant.cz.
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