Agile coach
Diana Rusnakova
AGILE – LEAN – CHANGE MANAGEMENT

Ako pomáham ako
Agile Coach?
Business &
Organizácia

Zosúladenie cieľov

Agile & Lean

Ľudia &
Vplyv

Mením postoje
& správanie

Eliminácia plytvania

Školiteľ

Transformácia

Zdieľam znalosti &
pohľad

Riadim zmeny

Koučovanie

Hľadám potenciál

Mentor

Podporujem
rozvoj ľudí

Facilitátor

Sprevádzam pri
riešení problémov

Vytváram vysoko výkonné tímy – NEROBÍM prácu tímu.
www.dianarusnakova.sk
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Podpora scrum eventov
Rozvoj ľudí & zvýšenie ich
potenciálu
Podporujem scrum a agilné tímy:
▪

Agile Coach – Facilitácia
šprintov, byť tam, ukázať
cestu, dávať spätnú väzbu

▪

Podpora pri príprave
plánovania, backlogu,
organizácia udalostí v
spolupráci s Vlastníkom
produktu a Scrum mastrom

▪

Školenia tímov a ich príprava
na scrum udalosti, zdieľanie
know-how

▪

Koordinácia výstupov a
výsledkov a ich meranie v
spolupráci s manažmentom a
kľúčovými stakeholdermi

▪

Spätná väzba tímu za účelom
identifikácie príležitostí na
zlepšenie a ďalších krokov.

www.dianarusnakova.sk

Sprevádzanie na scrum
udalostiach

Development
team

Plánovanie šprintu
Denný scrum
Vyhodnotenie šprintu

Product Scrum
owner Master

Retrospektíva

Reflexia na agilné hodnoty –
ako ich skutočne žijeme

REŠPEKT

ODVAHA

ZÁVÄZOK

OTVORENOSŤ

ZAMERANIE
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Vytváranie
samo-organizovaných tímov
Zmeniť skupinu jednotlivcov na vysoko-výkonné tímy
Vytvoril sa nový tím alebo súčasný tím je nespokojný a
nedosahuje výsledky?
Špeciálny workshop na začatie fungovania v scrum tíme
„Team Start Tool-Box“
Koučing a školenia sa zameriavajú na tieto hlavné oblasti:



Vytvorenie spoločnej vízie a definovanie svoje „Prečo“
a ciele



Objasnenie úloh a dohoda o zásadách spolupráce v
tíme



Definovanie práce pred nami a vyjasnenie si
produktového backlogu



Riešenie konfliktov, riešenie problémov, zlepšenie
komunikácie

www.dianarusnakova.sk
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Podpora rozvoja organizácie

Pripravenosť
na zmeny
o Workshop o smerovaní
o Určovanie priorít
o OKRs pomáhajú tímom
uprednostňovať ich
nevybavené záležitosti a
rozhodnúť sa, na čom budú
ďalej pracovať.

Definovanie
vízie a
cieľov OKRs

o
o
o
o
o

Hodnotenie agility
Definovanie východiska
Mapovanie problémov a rizík
Podpora komunikácie
Facilitácia eventov

Súlad medzi
tímami
o
o
o
o

www.dianarusnakova.sk

Vytvorenie vhodnej štruktúry
Definovanie prevádzkového
modelu
Vytváranie základných princípov
riešenia problémov
Definovanie spolupráce medzi
tímami
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O mne

O mne
Diana Rusnakova
+421 908 767 501
diana@dianarusnakova.sk



Podporujem klientov na ich ceste k zmene a zvýšeniu
agility ich organizácie; byť flexibilnejší, rýchlo sa
prispôsobovať, poskytovať riešenia načas a znižovať
plytvanie vo svojich procesoch.



Mám bohaté skúsenosti z rôznych odvetví v oblasti
služieb, ako aj výroby, bankovníctva a finančných
služieb, stredísk zdieľaných služieb a podpory
zákazníkov.



Zameriavam sa na navrhovanie nových riešení a
procesov, ktoré zákazníkom prinášajú pridanú
hodnotu.



Môj konzultačný prístup sa výrazne orientuje na
zmenu správania zamestnancov kombináciou
implementovania osvedčených nástrojov a techník
Agile a Lean.



Pomáham rozvíjať kompetencie v oblasti agility a
Scrum, Lean Six Sigma, Change Change a Project
Portfolio Management.

Kľúčové kompetencie:
− Agile/Scrum

− Change Management
− Lean Six Sigma Black Belt
− Process Design
− Operational Excellence
− Project Portfolio Management

www.dianarusnakova.sk
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MOJE Domény
Som „aktivátor“ a „akcelerátor“, ktorý prináša klientom nové nástroje a techniky, ktoré im pomôžu robiť
svoj biznis a podnikanie lepšie a efektívnejšie a tým vytvárať väčšiu hodnotu pre svojich zákazníkov.
S osobným zatienením podporujem svojich klientov na ich ceste transformácie a pomáham im rozvíjať
nové schopnosti a zručnosti v týchto oblastiach:
AGILE
SCRUM

LEAN
OPERATIONAL EXCELLENCE

DESIGN SPRINT

CHANGE MANAGEMENT

Transformácia
spoločností
Strategické workshopy
Riadenie Programu

Implementácia Lean
do spoločnosti
Kultúra bezpečnosti
práce

Facilitácia Design
Sprint workshopu

Riadenie zmien a
podpora transformácie
organizácie

Zavedenie Agilných
praktík a techník do
praxe
Školenia a workshopy

Lean a Six Sigma
projekty
Projekty na
optimalizáciu nákladov

Školenie Design Sprint
Bootcamp

Analýza kultúry
spoločnosti, workshopy
zmien
OKR workshopy

Koučovanie tímov
SCRUM eventy podpora adaptácie

5S workshopy a
školenia
Kaizen workshopy
Mapovanie procesov,
VSM

Testovanie Konceptu a
Prototypu riešenia
alebo produktu
Rapid Inovačné tímy

Komunikácia zmien a
meranie pokroku

www.dianarusnakova.sk
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