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OPIS ZADAŃ 

W ramach zadań, prosimy o przygotowanie prezentacji w poniższym zakresie: 

 

ZADANIE NR 1 – Raportowanie statusu projektu 

 

Monitorowanie i raportowanie projektów jest uznawane za jedno z podstawowych i najczęstszych 

zadań PMO. 

 

Przygotuj odpowiedzi na następujące pytania: 

- Jaki zakres informacji powinien zawierać raport projektu? 

- Kto odpowiada za przygotowanie raportu projektu oraz kto jest jego adresatem? 

- Jak często przygotowuje się raport projektu? 

-     Przygotuj przykładowy raport dla dowolnego projektu (max 1 slajd). 

 

 

 

Wprowadzenie do tematyki zadania 

Misją Biura Projektów Strategicznych (PMO) jest ciągłe usprawnianie (continuous improvement) organizacji, 

inicjowanie i nadzorowanie projektów strategicznych, przez zaprojektowanie i implementację nowoczesnego 

biura zarządzania projektami w firmie. 
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ZADANIE NR 2 – Macierz RACI 

 

Zadanie polega na przygotowaniu macierzy RACI w oparciu o poniższe informacje: 

 

Firma „Cukierek” za 2 miesiące chce zorganizować duży event dla swoich klientów. Na potrzeby tego 

przedsięwzięcia powołano projekt, którego jesteś kierownikiem projektu. Etap projektu, który będzie w 

najbliższym tygodniu realizowany w swoim zakresie będzie mieć przygotowanie prezentacji dla klientów.   

Zadania do realizacji: 

-     Przygotowanie draftu prezentacji 

- Przygotowanie danych wsadowych do prezentacji (informacje o produktach i ofercie, trendy rynkowe) 

- Scalenie danych w prezentacji 

- Uzyskanie akceptacji Zarządu projektu prezentacji 

- Wydruk materiałów  

- Insert materiałów do toreb 

 

Skład zespołu: 

- Janusz (grafik) – przewodniczący zespołu projektowego 

- Krzysiek (specjalista ds. marketingu) – członek zespołu projektowego 

- Ola (analityk sprzedaży)- członek zespołu projektowego 

- Ania (specjalista ds. produktów) - członek zespołu projektowego 

- Tomek (specjalista ds. BHP) - członek zespołu projektowego 

 

Na najbliższym spotkaniu z zespołem projektowym Twoim zadaniem będzie przygotowanie 

propozycji macierzy RACI. 

 

Wprowadzenie do tematyki zadania 
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 Przygotuj rozwiązanie zadań w formie pliku PPT, na maksymalnie 4 slajdach (do 5 MB), 

przy czym 1 slajd to prezentacja własnej osoby 

 W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez skrzynkę e-mail: 

rekrutacja.orlenpaliwa@orlen.pl   

 Czekamy na Twoją prezentację do 21 kwietnia 2019.  

 Autorów najlepszych rozwiązań zaprosimy do zaprezentowania materiału podczas 

spotkania. Do zobaczenia! 

 

Informacje techniczne dla kandydata 
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