Programledelse
Den sikre vej til at skabe reel værdi
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/06/Programledelse-lars-kvadratisk.mp4
Vil du lære, hvordan du gennem programledelse bliver bedre til at organisere, afgrænse, evaluere og afslutte projekter?
Hvis dit svar er ja, så er kurset i programledelse noget for dig.
Lars Østerby, som underviser på kurset, fortæller lidt her til venstre.
Programledelse

Den sikre vej til at skabe reel værdi
3 dages kursus
1 modul,
3 kursussteder
17.500 kr ekskl. moms
Vælg dato og lokation
28. jun - 30. jun 2021 Comwell, Nordhavn
Tilmeld
22. sep - 24. sep 2021 Tivoli Hotel, København V
Tilmeld
29. nov - 1. dec 2021 Tivoli Hotel, København V
Tilmeld
Se alle datoer og steder
Kurset kan holdes hos jer – læs mere
Hvem deltager?
Hvis du har ansvaret for større strategiske satsninger, udviklingsopgaver eller forandringer i din organisation, vil du få stor nytte af at deltage på dette kursus.
Du kan fx være projektchef, senior projektleder, linjeleder eller allerede programleder, som ønsker at styrke dine kompetencer.
Få sans for det væsentlige med god programledelse
På kurset lærer du, hvordan du sætter fokus på forretningsmæssige fordele og laver en robust Business Case.
Du får flyttet fokus fra konkrete leverancer og produkter til den forretningsmæssige værdi. På denne måde opnår du via rette programledelse den forventede
gevinst ved gennemførelse af dine opgaver og projekter.

Underviseren var en kapacitet og super kompetent i programledelse.
Peter Mulvad Sørensen
Selvstændig konsulent

På kurset arbejder du med:
Sammenhæng mellem program, projekt og porteføljeledelse
Programmers livscyklus
Afgrænsning og planlægning af programmer samt værdileverancer
Praktisering af governance
Business Casen
Ændrings- og risikostyring af programmer
En gennemgående case fra den virkelige verden
Hvornår en programfremgangsmåde er det bedste alternativ
Formål, roller og ansvar i en programorganisation
Hvordan du operationaliserer forretningsværdi
Opfølgning og fremdrift
Kommunikation og interessentpleje
Realisering af fordele og værdier
Dit udbytte
Fokus på forretningsværdi som drivkraft i komplekse programmer
Effektiv organisering, afgrænsning, evaluering og afslutning af programmer
Udarbejdelse af en robust Business Case
Etablering af en robust programdefinition og en effektiv programorganisation
Lær at styre programmer med fokus på værdirealisering, governance og interessentinvolvering
Din virksomheds udbytte
Sikkerhed for programmers strategiske fokus
Fokus på programmer med forretningsmæssig værdi
Effektiv gennemførelse af programmer

Læs artiklen
Strategisk slingrekurs eller
fokus på retning og mål?

Læs artikel

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

Kursusoversigt
Varighed 3 dage
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Pris ekskl. moms 17.500 kr
Sted:Hele landet
Dato
Ledighed
Pris ekskl. moms
Sted Comwell, Nordhavn
Dato 28. jun - 30. jun 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 17.500 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Comwell, Alexandriagade 1, 2150 Nordhavn | Se på kort
Dag 1
Dato 28-06-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul Programledelse
Sted Comwell, Alexandriagade 1, 2150 Nordhavn | Se på kort
Dag 2
Dato 29-06-2021
Tidspunkt 08:30 - 16:00
Modul Programledelse
Sted Comwell, Alexandriagade 1, 2150 Nordhavn | Se på kort
Dag 3
Dato 30-06-2021
Tidspunkt 08:30 - 16:00
Modul Programledelse
Tilmeld
Sted Tivoli Hotel, København V
Dato 22. sep - 24. sep 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 17.500 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 1
Dato 22-09-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul Programledelse
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 2
Dato 23-09-2021
Tidspunkt 08:30 - 16:00
Modul Programledelse
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 3
Dato 24-09-2021
Tidspunkt 08:30 - 16:00
Modul Programledelse
Tilmeld
Sted Tivoli Hotel, København V

Dato 29. nov - 1. dec 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 17.500 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 1
Dato 29-11-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:30
Modul Programledelse
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 2
Dato 30-11-2021
Tidspunkt 08:30 - 16:00
Modul Programledelse
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 3
Dato 01-12-2021
Tidspunkt 08:30 - 16:00
Modul Programledelse
Tilmeld
Hele landet
Se valgte

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
Under kurset
3 kursusdage
Forplejning under hele kursusopholdet
1 underviser
Ekstern oplægsholder
Kursusmateriale via Mit Mannaz
Adgang til Projektværktøjskasse – Projektlederens virtuelle værktøjskasse
Efter kurset
Kursusbevis
Praktisk gennemførelse
Kurset tager udgangspunkt i best practices og anerkendt teori på området – MSP (Managing Successful Programs).
Vi gennemfører det med udgangspunkt i situationer og dilemmaer fra deltagernes virkelighed i et miks af teori, casearbejde og øvelser.

Programledelse havde et interessant indhold, som har løftet min viden inden for programledelse. De dygtige undervisere belyste tankegangen bag
programledelse og faciliterede i øvrigt gruppearbejdet konstruktivt. Jeg anbefaler gerne kurset til andre.
Poul Bitzer
FeF Chemicals A/S

Relaterede kurser
Porteføljeledelse
Lær hvordan du med professionel porteføljeledelse sikrer valg af og fokus på de rigtige projekter, så du er med til at realisere din organisations strategi.
3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere
PMO Manager uddannelse
Vil du styrke din virksomheds project management office (PMO)? Brænder du for at starte, udvikle og implementere et PMO, så det for alvor bidrager? Vil du
sikre det strategiske link mellem PMO’et og virksomheden?
6 dage 27.900 krekskl. moms Læs mere
Mannaz Lederuddannelse
Grundlæggende lederuddannelse, få styr på teori og praksis. Bliv udfordret, styrket og skab et solidt fundament for dit lederskab med et mix af ledelsesteori,
nye tendenser og aktuelle metoder. Du opbygger samtidig et aktivt ledernetværk med ligesindede.
10 dage 54.500 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

