
Projektledelse 1 og PRINCE2® Foundation
Har du brug for værktøjer? 

Kombinér PRINCE2® Foundation med projektledelse
Med PRINCE2® får du en best practice styringsmetode, der fortæller dig, hvornår du skal gøre hvad i dit projekt – men ikke hvordan! Med andre ord giver PRINCE2® dig 
IKKE værktøjer. Det giver derfor god mening at kombinere PRINCE2® med Projektledelse 1. På den måde får du også værktøjerne, så du ved, hvordan du skal agere for 
at opnå større succes i dine PRINCE2®-projekter.

Spar penge ved køb af hele pakken
Du sparer ca. 16 %, hvis du køber denne pakke, som består af de to nedenstående kurser, ift. at købe kurserne hver for sig*.

Projektledelse 1

Med Projektledelse 1 får du en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på 
interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.

Læs mere

PRINCE2® Foundation

Forøg succesraten i dine projekter ved at anvende en metode, der eliminerer risikoen for fejl og forliste projekter.

Læs mere

*Kurserne skal bestilles samlet og afvikles inden for et år i den rækkefølge, der passer dig bedst. Såfremt du afmelder et af kurserne, vil du blive faktureret fuld pris på det 
kursus, du har deltaget på.

Hvem underviser?

En af vores erfarne og dygtige PRINCE2® undervisere, som med god formidling, variation og stort engagement formår at gøre stoffet interessant, levende og vedrørende.

Underviserne er akkrediteret af AXELOS.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/prince2/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/planlaegning-og-effektivitet/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-1/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/prince2-foundation/


Kursusoversigt
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Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. 
Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlige tests

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem DISC®, 
MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Individuel coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange 
års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

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.

Se engelske kurser

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.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektlederkampagne/?snippet_desktop_PL_snippet
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-1-og-prince2-foundation/
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/tests-og-maalinger/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/individuel-coachingforloeb/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 
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