Projektledelse 1
Få styr på din projektopgave
Den grundlæggende projektværktøjskasse indeholder en række centrale værktøjer.
Disse er både nødvendige og effektfulde. Dette gælder, uanset hvilken organisation
du er i, og hvilken type projekt du arbejder med.

Kurset styrker din forståelse af projektarbejdsformen, de grundlæggende
planlægnings- og opfølgningsværktøjer samt din rolle som projektleder.
Du bliver i stand til at skabe et overblik
over, planlægge, organisere og lave et
budget for dit projekt.

”Det bedste kursus, jeg har været på”
Anders Vestergaard, DBI
Deltagere
Du er projektdeltager eller allerede på
vej som projektleder. Du kan også være
erfaren i rollen som projektleder med
et ønske om at få sat teori og struktur
på det, du allerede gør, samt styrke din
”værktøjskasse” yderligere.
Hovedindhold
Kurset omfatter følgende hovedemner :
• Fastlæggelse af projektets mål (formål, succeskriterier og leverancer)
• Kortlægning og håndtering af
projektets interessenter
• Evaluering af projektgruppens
arbejde
• Planlægning af projektet
(milepæle, faser og aktiviteter)
• Vurdering (estimering) af varighed
og ressourceforbrug
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• Analyse og håndtering af risici
• Organisering af projektet
• Projektøkonomi, opfølgning og
rapportering
• Projektlederens roller
Udbytte
Når du kommer hjem, vil du blandt
andet kunne :
• Udarbejde en klar og sammenhængende målformulering for dit projekt
• Gennemføre en interessentanalyse og fastlægge nødvendige
håndteringstiltag
• Udarbejde milepælsplaner
og aktivitetsplaner
• Vurdere (estimere) ressourceforbrug
og varigheder i projektet
• Gennemføre en risikoanalyse og
definere de tiltag, der er nødvendige
for at reducere risici
• Udarbejde et budget baseret på
projektets planer og dine estimater
• Organisere dit projekt og dermed
sikre en klar ansvars- og rollefordeling
• Beskrive dit projekt i en entydig
og klar projektbeskrivelse
(projektkontrakt)
• Gennemføre evaluering og
opfølgning
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Du får
Tre intense kursusdage med vekselvirkning mellem teori, øvelser og refleksion, før- og efteropgaver, bog, lamineret værktøjsoversigt, fotos af flipovers
skabt i plenum, kursusbevis og
forplejning. Herudover får du adgang
til Implements læringsportal med otte
e-læringsmoduler og tests på dansk.
Pakkeløsninger
Kurset kan købes selvstændigt eller
som del af en pakkeløsning med
indbygget rabat.
Netværk og erfaringsudveksling
Deltagerne på kurset kommer fra en
række forskellige virksomheder og
brancher. Vi gør meget ud af at
nyttiggøre dette, således at forskellige
erfaringer, synspunkter og nuancer
bliver bragt i spil. De mange praktiske
øvelser og diskussioner er en oplagt
mulighed for dig til at styrke dit
netværk.
KONTAKT OG TILMELDING
Du kan læse mere om indhold og
pris på www.implementlearning.dk
eller ring til Implement Learning
Institute på +45 4138 0040

