Projektdeltagerens værktøjskasse
Gør en forskel, når du deltager i projekter
Få en effektiv værktøjskasse som
projektdeltager
Projektarbejde kræver ikke kun dygtige projektledere men også
kompetente deltagere. Som deltager i projektgrupper har du en
væsentlig rolle ift. at skabe resultater og værdi. På kurset får du
indsigt i de grundlæggende analyse- og planlægningsredskaber
samt konkrete værktøjer og metoder, du kan anvende i dit
projektarbejde. Du styrker derfor din evne til at give med- og
modspil til projektlederen og bidrage positivt til processen med
dit projektarbejde. Samtidig får du endnu større forståelse for
projektopgaverne og bedre mulighed for at øve indflydelse i
projekter.

13.500 kr
Varighed: 2 dage
Kontakt os for dato

Hvem deltager?
Kurset er rettet mod nuværende eller kommende
projektdeltagere, der vil øge deres kendskab til de mest
almindelige projektværktøjer og –metoder. Kurset er
grundlæggende og henvender sig derfor ikke til projektledere
eller personer med mere end to års projekterfaring.
Hvis I er flere projektdeltagere fra samme projekt eller
organisation, kan I med fordel deltage på kurset sammen. Det
er med til at styrke jeres projekter og skaber et sparringsforum
til projektlederen. Jo flere projektdeltagere, der taler fælles
sprog, desto større succesrate.

På kurset arbejder du med:
Projektarbejdsformen
Planlægning af et projekt
Projektforløbets faser og indsatsområder
Projektgruppens samspil
Din rolle i gruppesamarbejdet, og hvordan du påvirker projektet
Dilemmaer i rollen som projektdeltager – og hvordan du håndterer dem
Kendetegn for den gode projektdeltager
Kommunikation og samarbejde

Udbytte
Dit udbytte
Få indsigt i projektarbejdsformen og de mest almindelige projektværktøjer og -metoder
Få grundlæggende analyse- og planlægningsindsigt, så du kan bidrage
Lær at prioritere og koordinere dine opgaver
Bliv god til at formidle dine resultater
i og
uden for projektet
Mannaz A/S
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Støt din projektleder og resten
af
teamet
aktivt
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Din virksomheds udbytte
Velfungerende projekter

Udbytte
Dit udbytte
Få indsigt i projektarbejdsformen og de mest almindelige projektværktøjer og -metoder
Få grundlæggende analyse- og planlægningsindsigt, så du kan bidrage
Lær at prioritere og koordinere dine opgaver
Bliv god til at formidle dine resultater i og uden for projektet
Støt din projektleder og resten af teamet aktivt

Din virksomheds udbytte
Velfungerende projekter
Stærkere teamindsats
Bedre resultater af projektarbejdet

”Det var alt i alt et rigtig godt kursus, som til fulde levede op til mine forventninger. Forhåbentlig får jeg mulighed for at føre de ting, jeg
har lært, ud i livet, så jeg kan bidrage til struktur i projekterne. I øvrigt et virkelig dejligt sted med flinke medarbejdere og dejlig mad.”
Birgit Venborg Hansen – Siemens Wind Power A/S

Prisen dækker over:
Før kurset
Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
Kursusmaterialer via Mit Mannaz
Under kurset
2 kursusdage – 12½ undervisningstime
Forplejning
Miniudgave af Belbin test – en personprofil der afdækker, hvordan du arbejder sammen med andre i et team
Adgang til Projektværktøjskasse – Projektlederens virtuelle værktøjskasse
Efter kurset
Kursusbevis

Praktisk gennemførelse
Du deltager i et intensivt forløb, der veksler mellem cases, teori og gruppearbejde. Kurset indeholder problemstillinger, som kun kan
løses sammen med de øvrige kursusdeltagere. Derfor øver du også kommunikation og samarbejde. Øvelserne indgår som et aktivt
læringspunkt på kurset.

Programpunkter:
1. dag
Projektets kendetegn
Projektets målformulering
Milepælsplanlægning
Projektets planlægning og personlig effektivitet
2. dag
Min grupperolle i projektet
Individuel feedback
Kommunikation i projektgruppen

Mannaz A/S • København, London, Hong Kong • Kogle Allé 1 • 2970 Hørsholm
T: 45 4517 6000 • F: 45 4517 6001 • www.mannaz.com • email:info@mannaz.com

Konsulenter

Milepælsplanlægning
Projektets planlægning og personlig effektivitet
2. dag
Min grupperolle i projektet
Individuel feedback
Kommunikation i projektgruppen

Konsulenter
På kurset møder du undervisere, som enten er interne eller associerede konsulenter i Mannaz eller tæt tilknyttet Mannaz’ netværk.
Alle undervisere har praktisk erfaring med projekter.

”Underviseren var meget inspirerende og god til at inddrage forklaringer og øvelser. Dette kursus har givet mig rigtig god forståelse for
projektarbejdet. Jeg oplever en større indsigt i min rolle som projektdeltager, som jeg også vil bruge aktivt i projekter fremover.”
Mette Bonde Eliasson – Leo Pharma
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