It Projektledelse 2
Kom i dybden med estimering, planlægning, opfølgning, kommunikation og agil
projektledelse
Hands-on redskaber til effektiv it-projektledelse
Deltag på et it projektledelse kursus, hvor du får hands-on redskaber til effektiv it projektledelsen, og som styrker dig i at lede succesfulde it-projekter i
hverdagen. Du får opbygget et dybdegående kendskab til både estimering, planlægning, opfølgning, kommunikation og agil projektledelse.
Du kommer til at arbejde praktisk med de områder, som er specielt kritiske for it-projekter og bliver trænet i at sætte særligt fokus på resultater og vejen til
implementering. Samtidig får du helt konkrete værktøjer inden for it-projektledelse som stå-op møder, Use Cases og SCRUM-boards.
Kurset er en del af Mannaz It Projektlederuddannelsen, og du bygger videre på de grundlæggende elementer fra It Projektledelse 1.
It Projektledelse 2

Kom i dybden med estimering, planlægning, opfølgning, kommunikation og agil
projektledelse
3 dages kursus
1 modul,
1 kursussteder
16.900 kr ekskl. moms
Vælg dato og lokation
9. jun - 11. jun 2021 Tivoli Hotel, København V
Tilmeld
1. nov - 3. nov 2021 Tivoli Hotel, København V
Tilmeld
Se alle datoer og steder
Kurset kan holdes hos jer – læs mere
Del af uddannelse
It Projektledelse 2 er en del af Mannaz It Projektlederuddannelse. Uddannelsen er bygget op om 3 kurser, som du kan tage i rækkefølge eller efter behov.
Læs mere om hele uddannelsen
Hvem deltager?
Du har kendskab til it-projekter svarende til indholdet af It Projektledelse 1/Projektledelse 1 eller lignende. Alternativt skal du have minimum ½-1 års relevant
erfaring med it-projektarbejde.
It Projektledelse 2 er en del af Mannaz It Projektlederuddannelsen.

På It Projektledelse 2 satte jeg stor pris på de super kompetente undervisere og det meget relevante materiale, som alle kunne være med på, uanset
forhistorie.
Lars Linde Johansen
IT-supporter

På kurset arbejder du med:
Dybdegående planlægning
Agil projektledelse
Estimering
Dybdegående planlægning
Agil projektledelse
Estimering

Det var et fantastisk kursus, nok det bedste jeg nogensinde har været på.
Mogens Andersen
CAD Responsible, Andritz Feed & Biofuel A/S

Udbytte
Dit udbytte
Dybdegående kendskab til estimering, planlægning og opfølgning
Udarbejdelse af detailplan, der inkluderer afhængigheder, kritisk vej og usikkerhed
Håndtering af interessenter
Differentieret kommunikation- og opfølgningsplan
Værktøjskasse til agil projektledelse, såsom stå-op møder, use cases og scrum boards

Basal forhandlingsteknik, så du kan matche kunder og styregrupper
Din virksomheds udbytte
Målrettede kompetencer inden for it-projekter
Resultatorienteret projektarbejde
Bedre samarbejde i projektgrupperne
Fælles referenceramme inden for it-projektledelse

It Projektlederuddannelsen
Få en helhedsforståelse for it-projektledelse – fra idé til faktisk forandring
Læs mere

Er der noget, du er i tvivl om?
Lad mig ringe dig op for personlig rådgivning.
Dörte Gagalon-Shaw
+45 4517 6001
dgs@mannaz.com
Bliv ringet op

Dato

Sted

Modul

Overnatning

Ledighed

30. jan 2021

Tivoli Hotel, København V

1 Modul

Nej

Ledige pladser

30. jan 2021

Tivoli Hotel, København V

1 Modul

Nej

Ledige pladser

Kursusgaranti
Du kan stadig købe et kursus eller en uddannelse hos Mannaz. Vi afholder lige nu mange virtuelle kurser, og når regeringen lemper forsamlingsforbuddet, vil
vi igen afholde fysiske kurser.
Book trygt et kursus
Ligegyldigt hvordan Corona-krisen udvikler sig, kan du trygt regne med, at du får dit kursus. Vi aflyser ikke, men kan pga. regeringens restriktioner være nødt
til at flytte kurset til en anden dato. Det kalder vi kursusgaranti.
En solid virksomhed
Vi har været her siden 1975 og har IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) som robust ejer. Du kan regne med, at vi her – også når krisen er ovre. Derfor tøver vi
heller ikke med at give dig kursusgaranti.
LÆS MERE

Prisen dækker over:
Før kurset
Gratis adgang til e-læringsmodulet ”God læring”, som giver redskaber til, hvordan du både før, under og efter din deltagelse øger værdien af dit
kursus/uddannelse
Kursusmaterialer via Mit Mannaz
Under kurset
3 kursusdage
2 overnatninger
2 undervisere (afhænig af deltagerantal)
Fuld forplejning
Kursusmateriale
Adgang til Projektværkstøjskasse – Projektlederens virtuelle værktøjskasse
Efter kurset
Kursusbevis

Jeg har deltaget på It Projektledelse 1-3 og har gode erfaringer med Mannaz, som jeg til enhver tid vil anbefale til andre. Jeg sætter ikke karakteren helt i top,
for noget kan jo altid gøres bedre.
Knud Frederiksen
NNE Pharmaplan

Praktisk gennemførelse
Kurset veksler mellem en blanding af plenumundervisning og gruppeøvelser, hvor der er lejlighed til at diskutere konkrete erfaringer og problemstillinger.
Inden for alle kursets emner får du en række metoder, teknikker og værktøjer, som du får afprøvet på kurset, og som du kan bruge i dine projekter.
Har du deltaget på It Projektledelse 1?
Har du allerede gennemført den første del af It Projektlederuddannelsen hos Mannaz? Så læs med her.
Vi har nemlig et særtilbud til dig, der har gennemført It Projektledelse 1. Du får resten af It Projektlederuddannelsen bestående af It Projektledelse 2 og 3 samt
It Projektledereksamen i en samlet pakke til særpris.

Konsulent
Jan Pries-Heje

Jan Pries-Heje har de sidste 20 år forsket, løst problemer og designet løsninger til it-organisationer og it-projekter. Jan har siden 2007 været ansat som
professor i Informatik og Datalogi ved Roskilde Universitet, hvor han leder en forskningsgruppe i brugerdreven it-innovation. Jan har siden 1999 forsket i og
hjulpet virksomheder med nødlidende projekter, agil og plandreven projektledelse, og ikke mindst; at få forandring til at ske. Jan har også mangeårig erfaring
som projektleder på projekter med stor kompleksitet og megen usikkerhed, hvor det alligevel er lykkedes at få et succesfuldt resultat.
Jan suppleres af en konsulent med en bred praktisk og teoretisk erfaring i it-projektledelse.

På It Projektledelse 2 vil jeg især fremhæve jeres meget dygtige undervisere. På trods af lange dage formåede de at holde alle engageret. Med et større
indblik i de meget vigtige værktøjer og teknikker, glæder jeg mig til at mestre disse i mit daglige arbejde. Det var super godt, at vi løbende prøvede at benytte
teorien på cases, så vi fik det mere ind under huden.

Allan Sandbæk
Danfoss
CERTIFICERINGER – hvilken skal jeg vælge?

Med Mannaz It projektlederuddannelsen i bagagen kan du på sigt gå efter en PMI eller IPMA certificering.
Hvad er forskellen mellem disse projektcertificeringer og hvilken certificering passer til dig?
Læs mere om certificeringer

Relaterede kurser
It Projektledelse 1
Lær de grundlæggende værktøjer og nødvendige discipliner, som skal til for at gennemføre et succesfuldt it-projekt.
3 dage 16.900 krekskl. moms Læs mere
It Projektledelse 3
Dit it-projekt skal gøre en forskel. Med fokus på forandringsledelse lærer du at skabe tilslutning til dine it-forandringer og optimere chancen for succes
væsentligt.
3 dage 21.500 krekskl. moms Læs mere
Mannaz It Projektlederuddannelse
Opnå et solidt fundament for at lede og levere succesfulde it-projekter på alle niveauer. Få indsigt i it-projekters særlige kompleksitet, terminologi, processer
og discipliner. Lær om forandringsledelse, og få de værktøjer, der gør en reel forskel.
10 dage 39.999 krekskl. moms Læs mere

Vil I udvikle jeres egen skræddersyede projektmodel?
Læs mere

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan Mannaz kan hjælpe din virksomhed med at udvikle jeres egen skræddersyede projektmodel.
Martin Bo Nielsen
+45 8192 5343
mni@mannaz.com
Bliv ringet op

Andre muligheder
Interne kurser
Alle vores kurser kan holdes ude hos jer. Der er god økonomi i interne kurser og fælles læring skaber fællesskab i jeres firma.
Kurset holdes kun for jeres virksomhed og tilpasses jeres konkrete ønsker og behov, fx om det skal være med fysisk fremmøde eller virtuelt.
Læs om interne kurser
Engelsk er altid en mulighed
Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos
jer – fysisk eller virtuelt.
Kontakt os for at høre mere om mulighederne.
Courses in English
Individuel coaching
Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling som fx leder, projektleder eller bare din personlige udvikling, kan du supplere dit kursus eller
uddannelse med coachingsessioner.
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års praktisk erfaring inden for dit felt.
Læs mere om coaching

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?
Det er menneskene.
Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i organisationer.

Praksisnær læring Ny viden har kun værdi, når den kommer i brug. Om Mannaz
Book trygt hos os Vi afholder alle kurser med forhøjet sikkerhed. Book trygt os hos
DIEU blev til Mannaz Siden 1975 har Mannaz leveret praksisnær læring. Vores historie
Læring verden over Kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Global tilstedeværelse

