
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.
 
Projektdeltagerens værktøjskasse

Gør en forskel, når du deltager i projekter
3 dages kursus 
Virtuelt 
17.500 kr ekskl. moms 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 

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

Er du klar til projektledelse?
Test dig selv, og få svaret med det samme
Tag testen 

 
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 

Kender du projekttrekanten?
Projekttrekanten er et af de vigtigste værktøjer for projektlederen, da en balanceret projekttrekant sikrer et balanceret projekt og dermed succes i sidste 
ende. Som projektdeltager er det vigtigt, at du også har kendskab til trekanten, så du kan støtte din projektleder bedst muligt.
 
Mød her vores projektledelseskonsulenter Betina Holst Nørgaard og Henrik Bjerregaard Nielsen, og bliv introduceret til balancen mellem tid, indhold og 
ressourcer.
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/03/Mannaz_Projekttrekanten_under-100mb_V1.mp4
 

Udbytte
Dit udbytte
Få indsigt i projektarbejdsformen og de mest almindelige projektværktøjer og -metoder

https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/
https://www.mannaz.com/da/inspiration/test-dig-selv/er-du-klar-til-projektledelse/
mailto:dgs@mannaz.com
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektdeltagerens-vaerktoejskasse/?pdf=1&random=637406171480040791#course-contact
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/03/Mannaz_Projekttrekanten_under-100mb_V1.mp4
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/planlaegning-og-effektivitet/


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
 

Kursusoversigt
Varighed 3 dage 
Modul moduler 
Overnatning Nej 
Pris ekskl. moms 17.500 kr 
Sted:Hele landet
Dato
Ledighed
Pris ekskl. moms
Hele landet 

Se valgte  

Du kan trygt deltage på vores kurser
Forsamlingsforbuddet på højst 10 personer gælder ikke møder og andre arrangementer, hvor man ”i det væsentligste sidder ned”. Derfor afholder vi stadig 
alle kurser, uddannelser o.lign.
Vi følger nøje myndighedernes anbefalinger vedr. COVID-19 og har iværksat disse tiltag:
Undervisning foregår i store lokaler med min. 1 m afstand mellem hver stol.
Undervisningslokalet rengøres udførligt.
Alle skal bære mundbind, når man ikke sidder ned.
Alle skal jævnligt vaske hænder og spritte af.
Frokosten er portionsanrettet.
 

https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/10/Trygt-at-samarbejde-med-
Mannaz_mSub.mp4
Vores retningslinjer er sidst opdateret d. 26. oktober 2020. Læs mere om retningslinjerne her.

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

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.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/planlaegning-og-effektivitet/
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/10/Trygt-at-samarbejde-med-Mannaz_mSub.mp4
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/10/Trygt-at-samarbejde-med-Mannaz_mSub.mp4
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/covid19-tryghed/
https://www.mannaz.com/da/projektmodel/


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

Relaterede kurser
Projektledelse 1
Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og grundlæggende værktøjskasse til effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, 
målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder. Mulighed for IPMA® certificering.
3 dage 16.900 krekskl. moms Læs mere 
PRINCE2® Foundation
Forøg succesraten i dine projekter ved at anvende en metode, der eliminerer risikoen for fejl og forliste projekter.
3 dage 12.900 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 

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.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse-1/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/prince2-foundation/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/mannaz-it-projektlederuddannelse/
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/courses-in-english/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/courses-in-english/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/individuel-coachingforloeb/


Praksisnær læring Ny viden har kun værdi, når den kommer i brug. Om Mannaz 
Kursusgaranti 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 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz-book-trygt-hos-os/
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/

