IMPLEMENTS
PROJEKTLEDERUDDANNELSE
Som projektleder skal du kunne planlægge dit projekt,
lede din projektgruppe, styre projektet i mål og styrke dig
selv i rollen som projektleder.

”God balance mellem teori og
praksis – går hjem med mange gode
værktøjer i værktøjskassen. God
energi, engagement og høj faglighed.”

Hovedindhold

Udbytte

Implements Projektlederuddannelse
består af fire kurser, der overordnet
lærer dig, hvordan du:

Når du har gennemført Implements
Projektlederuddannelse, vil du blandt
andet kunne:

• Får styr på din projektopgave

• Skabe overblik over dit projekt samt
foretage en nuanceret planlægning
af dette.

Rigmor Holck Friedrichsen, VKR Holding

Implements Projektlederuddannelse
– IPMA® sætter dig i stand til at
kunne planlægge dit projekt, lede
din p
 rojektgruppe, navigere projektet
undervejs og kunne bruge dig selv
bedst muligt for at sikre fremdrift,
forankring og effekt. Implements
Projektlederuddannelse styrker
både dine metode- og ledelses
kompetencer. Du bliver dermed godt
rustet i forhold til en eventuel senere
IPMA®-certificering.

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.
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• Leder din projektgruppe
• Får dit projekt i mål
• Styrker dit personlige lederskab
i projektet
Uddannelsen afsluttes med Project
Excellence® – Advanced-eksamenen.
Opdelingen i de fire kurser betyder, at
du kan tage Implements Projektlederuddannelse i det tempo, der passer
dig – dog anbefaler vi, at der minimum
går to måneder mellem hvert enkelt
kursus. Herved får du god mulighed
for at afprøve det, som du har lært i
praksis, ligesom du bliver endnu mere
reflekterende om dig selv og din rolle
som projektleder.

• Etablere, motivere og lede din
projektgruppe og skabe engagement.
• Styre dit projekt aktivt i mål i en
uforudsigelig verden.
• Styrke dig selv i rollen som
projektleder.
Du kan få et mere detaljeret indblik
ved at læse beskrivelserne af de
enkelte kurser.

Du får

Pakkeløsninger

Fire gange tre intense kursusdage, der
veksler mellem teori, øvelser, feedback
og refleksion, før- og efteropgaver,
bøger, værktøjsoversigter, kursusbevis
og forplejning. Herudover eksamen og
eksamensbevis.

Kurser og eksamener kan købes
separat eller som en del af en pakke
med indbygget rabat.

Implements Projektlederuddannelse:
• Projektledelse 1:
Få styr på din projektopgave
• Projektledelse 2:
Sådan leder du din projektgruppe
• Projektledelse 3:
Få dit projekt i mål
• Projektledelse 4:
Styrk dit personlige lederskab
i projektet
• Eksamen:
Project Excellence® – Advanced

Du kan også vælge at købe
uddannelsen i to dele:

• Projektledelse 2: Sådan leder
du din projektgruppe
• Eksamen: Project Excellence®
– Fundamentals

Kontakt og tilmelding

Implements Projektlederuddannelse, del 1:
• Projektledelse 1: Få styr på din
projektopgave

Implements Projektlederuddannelse, del 2:
• Projektledelse 3: Få dit projekt
i mål

• Eksamen: Project
Excellence® – Advanced

learninginstitute.implement.dk

Uddannelsens opdeling i fire kurser
betyder, at du kommer til at møde
mange projektfolk med forskellige
baggrunde og erfaringer undervejs i
forløbet.
Deltagerne på de enkelte kurser
kommer fra en række forskellige virksomheder og brancher. Vi gør meget
ud af at udnytte 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.

• Projektledelse 4: Styrk dit
personlige lederskab i projektet

Implement Consulting Group er blevet
evalueret og godkendt som udbyder
af projektlederuddannelser af Project
Management Institute (PMI).

Netværk og erfarings
udveksling

Project Excellence ® er et registreret
varemærke tilhørende Implement
Consulting Group.

Du kan læse mere om indhold og pris
på learninginstitute.implement.dk eller
ringe til Implement Learning Institute
på +45 4138 0040.

