
Nå igennem med dit budskab 
effektivt og præcist
Har du i din projektledelse prøvet at stå foran en 
projektgruppe, hvor din gennemslagskraft ikke rækker og 
dit budskab bare ikke trænger igennem? Som projektleder 
er en del af dine arbejdsopgaver at komme igennem med 
dine budskaber, så de bliver forstået rigtigt af din 
målgruppe. Det er vigtigt at få ny inspiration til at formidle 
dine faglige og komplekse budskaber til forskellige 
målgrupper. Derfor får du på dette forløb de mest effektive 
teorier, den nyeste forskning samt tips og tricks til at 
brænde igennem til din styregruppe, dine projektdeltagere, 
leverandører, kolleger og andre interessenter. Du lærer, 
hvordan du som projektleder opnår en stærk og troværdig 
kommunikation.

 

Hvem deltager?
Projektledere, som har brug for at blive endnu dygtigere til 
at formidle sine budskaber effektivt og præcist til sine 
interessenter dvs. både opad, udad og nedad i 
organisationen.

Der vil være højst 14 deltagere på kursusforløbet.

13.500 kr 
Varighed: 2 dage

Næste ledige afholdelse: 
9. dec - 10. dec 2019

Tivoli Hotel - København V

Projektleder med Power
Kom i mål med klar kommunikation i dine projekter

På kurset arbejder du med:
• Praktiske og konkrete metoder og øvelser til at styrke din troværdighed, nærvær og autenticitet.

• Dine praktiske udfordringer indenfor kommunikation, så din læring overføres til jobbet

• Hvordan budskaber bliver opfattet forskelligt

• Hvordan du genkender og benytter forskellige kommunikationsstile til at nå forskellige målgrupper

• Udbygning af din retoriske værktøjskasse

• Planlægning og opbygning af din argumentation og gennemslagskraft



• Struktur, budskab, indhold og virkemidler i din kommunikation.

• Træning af kropssprog og stemme

Udbytte
Dit udbytte

• effektive værktøjer til at analysere og tilrettelægge din kommunikation til forskellige målgrupper

• variere dine virkemidler til at håndtere vanskelige kommunikationssituationer

• forstå, hvordan vi, igennem vores tanker, skaber vores virkelighed

• føle dig mere velforberedt og sikker som projektleder

• udnytte din stemmes og dit kropssprogs potentiale, når du kommunikerer

• anvende grundlæggende retoriske metoder, teknikker og virkemidler

Din virksomheds udbytte

• En projektleder, som kommunikerer effektivt og professionelt

• En projektleder, som er bevidst om sin kommunikationsstrategi

• En projektleder, der har effektive modeller og metoder til planlægning og opbygning af sin argumentation og 
gennemslagskraft

• En projektleder, som kommer igennem med sit budskab til forskellige interessenter

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

9. dec - 10. dec 2019 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

Prisen dækker over:

Før kurset

• Invitation til 2-timers gratis møde om God læring

• Spørgeskema til refleksion over dine mål

• Forberedelsesmateriale

Under kurset

• 2 kursusdage

• Fuld forplejning i kursustiden

• 1 underviser

• Max 14 deltagere

• Kursusmateriale

• Logbog til dine notater

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/god-laering/


Efter kurset

• Kursusbevis

• 1 times coaching/sparring med underviseren (på telefon eller over Skype)

Praktisk gennemførelse
Forberedelse

Det er vigtigt, at du er bevidst om dine læringsmål inden du kommer på kurset. Derfor vil du modtage spørgsmål, 
som vil hjælpe dig med at reflektere over dine mål, så du får mest muligt ud af de dage, vi har sammen. Du vil også 
få tilsendt en artikel, som sporer dig ind på nogle af de pointer, der vil blive gået mere i dybden med på kurset. 
Derudover vil vi bede dig om at forberede en case/kommunikationsopgave fra din hverdag.

Opgave mellem dag 1 og dag 2

Du har før kurset forberedt en case/kommunikationsopgave fra din hverdag som projektleder. På første kursusdag 
får du en række effektive værktøjer, så du kan analysere og lave en kommunikationsstrategi på baggrund af disse 
værktøjer. På dag 2 vil du få mulighed for at præsentere din case, og få feedback fra underviseren og holdet.

Opfølgningssamtale med underviseren

Cirka en måned efter kurset får du en 1 times fortrolig samtale med underviseren. Her får du yderligere personlig 
feedback, sparring og coaching på din kommunikation og eventuelle udfordringer som du måtte have.

Form

Du skal påregne mindst 1 time til at forberede dig før kurset til at læse teori, udfylde spørgeskema og forberede en 
case, som du kommer til at arbejde videre med på kurset. Kurset indeholder teori og inspiration fra underviseren. Du 
træner små øvelser individuelt, i par og mindre grupper. Der er høj fokus på at omsætte teorien til relevant praksis i 
din egen hverdag gennem træning, feedback og refleksion.

Konsulent
Natasha Swerdloff

Underviseren på kurset er Natasha Swerdloff, som er ledelseskonsulent, forfatter, coach og kommunikationsekspert. 
Hun har arbejdet med personlig udvikling i over 20 år og har været tilknyttet Mannaz siden 1998. Hun formår at 
skabe en tryg, uhøjtidelig, sjov og fortrolig atmosfære, der betyder, at du har de bedste betingelser for at lære.


