
Hvordan går du fra rollen som specialist til 
projektleder? Hvordan finder du dit ståsted som 
projektleder – både over for dit team, men også 
over for ledelsen? Og hvordan får du skabt de 
bedste rammer for dig, dit projektteam og 
projektet selv?

Kom til event, og bliv inspireret til at styrke din 
projektledelse. Vi starter morgenen med at sætte scenen 
for dig som projektleder. Projektledelsestilgangen er i dag 
langt mere agil end tidligere. Og det stiller krav til dine 
værktøjer og din ledelsesstil, hvis dit projekt skal blive en 
succes. Så hvad skal der til for, at du lykkes i rollen som 
projektleder?

Det handler om at finde sit ståsted som nyudnævnt 
projektleder. Charlotte Cordua, projektkonsulent i Mannaz, 
zoomer ind på hvordan du indtager rollen som uformel leder 
i projektet. Få inspiration til, hvordan du håndterer de 
udfordringer og den kompleksitet, der er ved at skulle 
agere projektleder for kollegaer.

Herefter giver den erfarne projektkonsulent Henrik Heeris 
dig et inspirerende indblik i de vigtigste værktøjer og den 
mest effektive projektledelsesadfærd, som hjælper dig med 
at lede op imod styregruppen, og få dit mandat på plads, 
så du kan styre dit projekt i den rigtige retning.

Tilmeld dig eventen hos Mannaz, og bliv inspireret til at 
styrke dit fundament som projektleder.

 

Deltagere
Eventen er for dig, der er ny projektleder eller på vej ind i 
projektlederrollen. Du søger konkret viden og inspiration til 
at opbygge dine projektlederkompetencer, sætte 
rammerne for dit personlige lederskab og styrke din 
projektlederkarriere.

 

Varighed: 

Næste ledige afholdelse: 
- 

Event: Få succes som 
projektleder



 

Pris og tilmelding
Prisen for deltagelse er 250 kr. ekskl. moms.

Tilmelding til Mannaz Events er bindende og 
deltagergebyret refunderes ikke, uanset om du deltager 
eller ej. Men skulle du blive forhindret i at møde op, har du 
mulighed for at give din plads til en kollega.

Kan et event mod forventning ikke etableres, tilbagebetales 
hele kursusgebyret.

Bemærk at eventen skal betales med betalingskort.

 

Tid og sted
København

Tirsdag 11. juni 2019

Kl. 8.30 – 11.00

(Bemærk: registrering og morgenmad fra kl. 08.00)

Comwell Conference Center Copenhagen
Center Blvd. 5
2300 København

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

 

Program
• 08.00: Registrering og morgenmad

• 08.30: Velkommen til Mannaz event

• 08.40: Find dit ståsted som projektleder v/ Charlotte Cordua
At være projektleder handler om at skabe resultater gennem andre – du kan ikke lykkes selv, uanset hvor hårdt du 
knokler. Derfor er det afgørende, at du får skabt de rigtige rammer og rene linjer omkring dit mandat. Først 



derefter kan du skabe den ramme, som andre kan skabe resultater i. Men hvordan tager du lederskabet? Og 
hvordan får du dit team med dig i forandringsprocessen? Hvad skal du huske for at lykkes?

• 09.35: Pause

• 09.50: Stil krav og få succes med projektet v/ Henrik Heeris
At lede projekter handler om at udfordre projekttrekanten fra starten. Du skal ikke ende med at stå på mål for 
forkerte beslutninger og ressourcer. Eller et projekt, der har overskredet tid eller budget, sådan som halvdelen af 
alle projekter gør. Få inspiration til, hvordan du stiller krav til ledelsen, og hvordan du som projektleder lykkes med 
at få forhandlet dit mandat på plads.

• 10.45: Spørgsmål og afrunding

• 11.00: Tak for i dag

 

Om oplægsholderne
Charlotte Cordua

Charlotte Cordua er associeret konsulent hos Mannaz og har mange års erfaring som både projektleder og 
teamleder. Hun underviser bl.a. i generel projektledelse med fokus på både styring samt ledelse og er Lead trainer i 
PRINCE2®. Charlotte har specialiseret sig i rådgivning af karrierevej for projektledere og har herigennem fået 
indgående kendskab til certificeringerne PMI®, IPMA og PRINCE2®.

 

Henrik Heeris

Henrik Heeris er associeret konsulent hos Mannaz. Henrik har i mere end 30 år været beskæftiget med ledelse og 
uddannelse. Mange hundrede projektledere er blevet undervist af Henrik, hvor erfaringsopsamling omkring stress, 
forandringsledelse og balancen mellem arbejde samt privatliv har været gennemgående temaer parallelt med 
projektlederrollen. Henrik underviser bl.a. på Mannaz Projektlederuddannelsen.


