
Känner du ibland en osäkerhet då du ska arbeta i pro-
jekt? Följandescenarioär inte helt ovanligt.
Din närmsta chef kommer in i ditt rum och berättar att ni
har fått ett projekt och att du ska vara projektledare. Det
är ett väldigt viktigt projekt och du får inte misslyckas.
Det ska vara klart om tre månader och du ska leverera
enligt kontraktetdu fårav din chef.
Följande frågeställningar ärganskavanliga:
– Vad gör jag nu? Tre månader är ganska snart och det

ärpåskledighet undertiden.
– Hurstartar jag projektet?
– Vilkaärminamedarbetare ochvad skavi leverera?
– Hurskajag angripaden härarbetsuppgiften?
Under utbildningen ger vi dig svaren på alla dessa frå-
gor och på många fler. Du kommer att lära dig att han-
tera alla tänkbara situationer somuppstår.

IPMA- registrerat
Projektledarprogram
Vi riktar oss till ALLA som jobbar med projekt. Oavsett projekt, projektmodell, organisation är målsättningen med vår
utbildning att skapa rätt förutsättningar, för att använda projekt som arbetsform på ett framgångsrikt sätt.
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Utbildningsmetod
Denna utbildning är IPMA-registreradsomett projektprogram i
och medden ärpå över160timmar.Utbildningen vänder sigtill
alla som vill lära sig alla viktiga momenten i projektarbete och
ledarskap. De är grundläggande kunskaper som är anpassade
till alla de moderna krav som ställs på projektledare. Vi vänder
osstill alla somverkligen vill lära sighur manfårprojektledning
att fungera ialla typer av miljöeroch verksamheter.
I grunden bygger utbildningen på klassisk vattenfallsmo-
dell som vi bygger på med lite nya metoder såsom Agila
arbetssätt ochLean.
Utbildningen sker i klassrum under cirka fyra månader
eftersom vi anser att lärande sker över tid. Utbildningen
omfattar elva kursdagar varav sex dagar är projektkun-
skap och fem dagar är ledarskapsutbildning. Vi är röran-
de överens om att dessa båda delar måste hänga ihop.
Därför har vi tagit fram en ledarskapsutbildning som är
specialanpassad för de projektdelar vi lär ut. Mycket fo-
kus ligger på ledarskapet där nyckeln till framgång of-
tast finns.
Eleverna omsätter de teoretiska kunskaper de erhåller i
praktiska erfarenheter genom att parallellt med den teo-
retiska utbildningen arbeta med ett elevprojekt på hem-
maplan. Detta återkopplas löpande i utbildningen för att
dra lärdomar.
I utbildningen ingår dokumentation i form av kompen-
dier,pärmar eller böcker.

Kunniga utbildare
Skaducertifiera digärdetta rättutbildningen fördig.Det gäller
båda på nivå B, C och D,då våra lärare har varit certifierade på
IPMA B-nivåoch idag ärverksammasomprojektledare. Detta är
ett grundkravoch germyckettillbaka till kursdeltagarna.
Våra projektlärare är oerhört erfarna projektledare som
är verksamma eller har varit verksamma i olika företag
och organisationer. De har gedigna erfarenheter av att
arbeta med olika typer av projekt. Många exempel från
de projekt de har arbetet med och hur de har löst pro-
blem som dykt upp där kommer att ges under utbild-
ningen.

Extra
Du erhåller också ett värdebevis under utbildningen
som ger dig fri support från dina lärare under och efter
utbildningen både inom ledarskapoch projekt.



IPMA- registrerat
Projektledarprogram
Kursinnehåll
Projektledning – sexdagar
Vi utgår från en vattenfallsmodell och bygger på den
med olika verktyg beroende på typ av projekt. Vi utgår
från de nio kunskapsområden en projektledare måste
kunnahantera:
• Projektintegration
• Målstyrning
• Kvalitetsstyrning
• Planering och tidsstyrning
• Ekonomistyrning
• Ledarskap
• Kommunikation
• Osäkerhetshantering
• Resursupphandling och inköp

Ledarskap– fem dagar
• Gruppensutveckling och individens roll i denna
• Mänskligt beteende
• Motivationsfaktorer och dessbetydelse för arbetsre-

sultatet
• Situationsanpassat ledarskap
• Effektivare kommunikation
• Samband mellan samarbete, beslutsfattning och

resultat
Eget projektarbete
Cirka 80 timmar eget projekt som drivs i den egna or-
ganisationen, detta för att erhålla ett lärande och för att
omsätta teorier i praktik. Vanligtvis finns det en arbets-
uppgift eller ett projekt sompassaratt ha somprojekt.

Utbildningsorter
Öppna utbildningar på följande orter: Stockholm, Göteborg,
Malmö, Kalmaroch Karlskrona.
Vi genomför även denna utbildning på andra orter i Sve-
rige, omkundsåönskar!

Om företaget
Vi är ett företag med professionella utbildare som dagligen ar-
betar och utbildar i projekt och ledarskap.Vi är specialister och
unika inom respektive kunskapsområdeoch tillhör Sveriges le-
dande inom branschen. Vi har tillsammans utbildat över 1500
personersomhar certifierat sig pånivå B, Coch Denligt IPMA:s
ramverkhos Svenskt Projektforum,vilket är absolut flest av alla
utbildningsföretageni Sverige.

Anpassade utbildningar
Projektivitet*
Vi kommer att jobba med det kunderna efterfrågar. Det-
ta gör vi genom att mäta projektmognad. Resultatet vi
gemensamt tar fram arbetar vi systematiskt igenom i
samarbete medkunden.
• Projektledare inom alla branscher (specialist-

utbildningar förprojektledare inom IT,Produktion,
Verksamhetsutveckling)

• Grundläggande projektledarutbildningar
• Projektmedarbetare
• Projektägare (vikallardengruppenaktivaprojektägare)
• Projektkoordinator
• Referensgrupper
• Styrgrupper

*En organisationsförmågaatt använda projekt som
arbetsform.

Ledarutveckling
All affärsverksamhet kan sammanfattas med tre ord:
människor, produkt och förtjänst. Människan kommer
alltid först. Utan ett bra team är det inget du kan göra åt
de två andra. Vi erbjuder därför följande utbildningar för
att hjälpa dig somchef att skapabra team:
• Grundläggande ledarskapsutbildning
• Coachande ledarskap
• Teambuilding omtvå dagar plus en uppföljningsdag

tillsammansmed din arbetsgrupp
• Utbildning vad avser etik och moral
• Konflikthantering
• Kommunikation
• Organisationsutveckling
• Förändringsledaren
• Mötesteknik
• Känsliga samtal/medarbetarsamtal

MS Project – programutbildning
Varje projektledare måste kunna åskådliggöra sin tid-
plan för styrgrupper och andra i sin omgivning. För den
uppgiften är MS Project både det mest använda och det
bästa verktyget. Vi både kundanpassar och genomför
öppna grupper.


