PROJEKTLEDARUTBILDNING
Vad tjänar jag på att gå en projektledarutbildning?
Tillhör du dem som upplever att det alltid blir strul i projekten? Spar upp till 20% av tid
och pengar genom effektivare projektledning. Forskningen visar att de vanligaste
hindren för framgång i projekt är dålig kommunikation och brister i planeringen. Här lär
du dig att komma över sådana hinder.
I den här utbildningen lär du dig arbeta både med att styra ett
projekt och att leda andra till goda prestationer. En duktig
projektledare måste kunna använda praktiska verktyg för
projektstyrning och samtidigt ha förmågan att ta människor.
Vi utgår från din roll som projektledare...
Vi undersöker hur projektledaren kan göra för att klara av att hålla igång
projektet, få intressenternas stöd och se till att projektteamet presterar
som bäst.

I korthet
PL:s nyckeluppgift är att
hantera :
Utåt

Uppåt

• Intressenterna

Kurslängd: 3 - 4 dagar, alla
kurser företagsanpassas
Antal deltagare: Max 16/kurs
Kursdokumentation: Ingår

Projekt.
ledaren

Bakåt

Inåt

Framåt

Nedåt

• Projektets livscykel

Förkunskaper: Erfarenhet av
projektledning

• Allas prestationer

Pedagogik: Interaktivt
lärande, levande praktikfall

... och behovet av ordning och reda i projektet
Du lär dig förstå hur en projektmodell byggs upp och fungerar samt hur
man planerar och följer upp projekt genom att använda effektiva verktyg.
Vi synar projektets livscykel
Vi tittar på projektets faser. Att starta projekt har sina svårigheter. Under
projektets gång möter du andra hinder som du måste ta dig förbi. I slutet
ska du se till att komma i mål och utvärdera, något som är erkänt svårt. På
kursen får du handfasta råd om hur du tar dig vidare.
Hur vi gör kursen
Utbildningen är interaktiv och upplevelsebaserad. Deltagarna arbetar med
ett modellprojekt från start ner till detaljerad aktivitetsplan. Under resans
gång stannar vi upp, reflekterar och utnyttjar lärtillfällen för projektmetodik
och i förhållande till teamarbete.
Varför ska du välja oss
Genom att ta hänsyn till människors olika lärstilar säkerställer vi att du får
ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Effekt
Bättre planerade projekt med
hjälp av vedertagna verktyg
Tydligare roller i projekten
Klarare organisation av
projekten
Tydligare kommunikation i
projekten
Bättre ledning av
projektmedlemmar

Ur innehållet
Lär dig ett systematiskt
angreppssätt
Spar tid genom att ha tydlighet
i organisation och rutiner

Vi ser utbildning och organisationsutveckling som en helhet. Individen får
lära sig något, men lärdomarna ska också få resultat på hemmaplan.

Hur du säkrar ledningens och
kundens engagemang

Vår erfarenhet från alla möjliga organisationer och branscher gör att vi
förstår din problematik och kan hjälpa dig undvika andras misstag.

Teamarbete i projekt

”Jag har fått upp ögonen för hur man kombinerar styrning och
ledarskap i projekt. Mycket nyttigt!”, Joerg Putzer, Electrolux

Vi vill gärna prata mer med dig!
Telefon 08-525 051 90 --- Mail bircon@bircon.se

Målstyrning i projekt

