6 ugers jobrettet

Praktisk projektledelse

Kontakt
Mette Doktor Plougmand
89503613
megp@mercantec.dk

Hold
05-09-2022
Praktisk projektledelse
H. C. Andersens Vej 9 8800 Viborg

9 dage

Daghold

Kursuspris
AMU:
DKK 1.728,00
Uden for målgruppe:
DKK 5.137,35

Fag: Ledelse af forandringsprocesser
Fagnummer:
43572

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 576,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.712,45

Tilmelding

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en
uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Beskrivelse: Deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere
problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.
I jobfunktionen indgår:
- Anvendelse af de optimale problembehandlingsteknikker i den konkrete situation
- Værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske forandringsprocesser
- Lederroller i forandringsprocessen .

Fag: Ledelse af teams/produktionsgrupper
Fagnummer:
43573

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 576,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.712,45

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en
uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Beskrivelse: Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau,
herunder tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin.
I jobfunktionen indgår:
- Sammensætning og udvikling af produktionesgrupper/teams
- Opstilling af relevante mål og rammer med udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og
basisorganisation.
- Teknikker, der fremmer dynamikken i gruppeprocesser.
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6 ugers jobrettet

Fag: Projektledelse
Fagnummer:
49445

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 576,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.712,45

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en
uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Beskrivelse: Deltageren kan varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og
engagement,
håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter.
Deltageren kan definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og
ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål.
Deltageren kan identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf
udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter,
hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.
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