Projektledelse 4
Styrk dit personlige lederskab i projektet
Projektdeltagere engagerer sig stærkest i projekter, der er godt ledet. Gennem din
evne til at inspirere og opbygge følgeskab sikrer du høj opmærksomhed fra både din
opgavestiller/styregruppe, dine projektdeltagere og projektets interessenter.

Kurset hjælper dig til at træde endnu
mere i karakter omkring det, du står
for som projektleder. Du bliver endnu
skarpere på de værdier og spilleregler,
som du ønsker at udvikle samarbejdet
omkring. Du får styrket din evne til at
opbygge og styrke dine relationer til
både ledelsen, projektdeltagerne og
projektets interessenter.

”Meget professionelt, velforberedte
undervisere, stor læring.”
Kirsten Meyer, ATP Ejendomme
Deltagere
Du er på vej som projektleder og
ønsker at få inspiration til, hvordan du
kan styrke dit personlige lederskab
yderligere.
Hovedindhold
Kurset omfatter følgende hovedemner :
• Udvikling af følgeskab i projektet
(hvordan du får folk med dig)
• Dine styrker i rollen som projektleder
og dine personlige udviklingsområder
• Nyttiggørelse af dine personlige
præferencer i forbindelse med opgaver som organisering, forandring,
analyse og samarbejde i projekter
• Hvordan du gennemfører samtaler,
der får dine projektdeltagere godt
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om bord i projektet, og samtaler, som
vil udvikle disse yderligere undervejs
• Hvordan du styrker relationerne
mellem projektet og dets omgivelser
(systemisk perspektiv)
• Kommunikation mellem dig, dine projektdeltagere og projektets interessenter, så I ikke taler forbi hinanden
• ”Fortællinger” som et virkemiddel til
at styrke projektets forløb og projektgruppens engagement

• Opbygge fortællinger, der gør det
meningsfuldt for projektdeltagere
og interessenter at engagere sig i
projektet

Udbytte
Når du kommer hjem, vil du blandt
andet kunne :
• Styrke dine relationer til interessenter, projektdeltagere og styregruppe
yderligere
• Gennemføre indslusningssamtaler
(”on-boarding”-samtaler) og sparringssamtaler med dine projektdeltagere på en både motiverende
og engagerende måde
• Målrette din kommunikation om
projektet, så dine budskaber ”klæber”
og engagerer
• Skabe øget trivsel i dit projekt,
så både du og din projektgruppe
udvikles
• Forstå og nyttiggøre både dine egne
og dine projektdeltageres arbejdsstil,
når du/I arbejder under pres

Pakkeløsning
Kurset kan købes selvstændigt eller
som del af en pakkeløsning med
indbygget rabat.
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Du får
Tre intense kursusdage med teori,
øvelser og refleksion, Whole Brain®
test, før- og efteropgaver, lamineret
værktøjsoversigt, fotos af flipovers,
kursusbevis og forplejning.

Netværk og erfaringsudveksling
Deltagerne på kurset kommer fra 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 giver dig gode muligheder for,
at du også kan få styrket dit netværk.
KONTAKT OG TILMELDING
Du kan læse mere om indhold og
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