
DESATERO FACILITY MANAŽERA 

Seminář / webinář z nové řady vzdělávacího programu FM Institute 

Desatero facility manažera : 

1. Vedení, strategie a komunikace 

2. Nemovitost a její správa 

3. Finance a podnikání 

4. Obsazenost prostor a lidské faktory 

5. Provoz a údržba 

6. Technologie 

7. Projekt management 

8. Kvalita 

9. Havarijní připravenost a udržitelnost  

10. Enviromentální zajištění a udržitelnost 

Facility management je již neoddiskutovatelnou ob-
lastí vedení každé organizace. Facility manažer je 
ve vyspělých společnostech jedním z nejvyšších stra-
tegických řídících pracovníků, který je členem nej-
vyššího řídícího orgánu a má na starosti kompletní 
správu pracovišť od zajištění prostor až po optima-
lizaci a funkčnost různých služeb v organizaci. 

V představenstvech společností mu proto přidělili 
označení CWO (Chief Workplace Officer). Součas-
né vnímání správce budovy je potřeba postupně 
nahradit vizí manažera integrujícího správu majetku 
a zajištění služeb pro organizaci a zaměstnance. 

Jaké kompetence a povinnosti by měl zajišťovat 
takovýto facility manažer ve své organizaci? Kde a 
jak se může proškolit? Kde nalezne podklady pro 
svůj rozvoj? Jak je tato profese rozvinutá 
v zahraničí? Toto vše by mělo být zodpovězeno 
v rámci jednodenního hybridního semináře. 

Jednodenní seminář / webinář              
(plná interakce) 

Hotel Congress/Tristar,  

U Sluncové 14, Praha 8 - Karlín 

Lektor: 

Ing. Ondřej Štrup 

IFMA Fellow 

poradce a lektor  Cena semináře: 3.500 Kč (bez DPH) 

Cena webináře: 2.800 Kč (bez DPH) 

Naši lektoři jsou připraveni seznámit vás se základy jednotlivých oblastí FM služeb.  

Sledujte naši nabídku vzdělávacích služeb. Jsme jediná vzdělávací společnost, která opako-
vaně získává akreditaci MŠMT na rekvalifikaci manažerů v oboru facility management. 

Více na našem webu www.fminstitute.cz. 

Desatero facility manažera je nová řada seminářů/webinářů zaměřená na praktické kompetence jednotli-
vých FM služeb. V každém oboru nacházíme 10 nejdůležitějších oblastí, které je nezbytné kvalitně ovládat. 
Naši lektoři Vám těchto 10 kompetencí vysvětlí v interaktivní diskuzi proberou případná specifika. 

Vzdělávání zajišťuje:    FM Institute, s.r.o., U Sluncové 14, 186 00 Praha 8    |    IČ:  24683744    |    +420 602 226 403 


