Kursledare är Max Michelson, MaxIT Consulting
i Ronneby, som har mångårig erfarenhet av
projekt i varierade omfattningar och branscher,
bland annat från större internationella
projekt med medlemmar från flera länder och
kulturer. Han har även utbildat projektledare
vid yrkeshögskolan i Lund. Max Michelson är
certifierad enligt IPMA, Internationell Project
Management Association.
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PERSONAL – PRAKTISK PROJEKTLEDNING
Ett lyckat projekt handlar om struktur för planering, uppföljning och
styrning. Projekt syftar oftast till att förändra något eller skapa något nytt.
Gemensamt är att man med givna resurser ska åstadkomma ett definierat
resultat till en viss kostnad och på utsatt tid.
Baskursen i Personal – Praktisk Projektledning ger dig gedigna kunskaper
i hur du använder några av marknadens mest optimala planeringsverktyg.
Du får praktisera verktygen i en förberedd projektövning. Under tre
halvdagar får du lära dig hur du planerar ett projekt och omsätter planen
till verklighet direkt knutet till ditt företags behov och förutsättningar.
Efter avslutad kurs har du nyvunna kunskaper i hur du ”brainstormar”
ett projekt, hur du bryter ner det till en konkret plan och hur du använder
parametrar i din planering.
Plats: 		
Pris: 		
		
Anmälan:
När:		
		
		
Välkommen!

Soft Center, Ronneby
4 500 kr per deltagare exkl moms.
Kursmateriel och enklare förtäring ingår.
mikael.espenkrona@btv.se
Start under vintern 2015/16. Maila din intresse-		
anmälan till Mikael Espenkrona så säkrar du 			
upp din plats.

Faktaruta
denfram
specifika
kurDag 1 – Attom
jobba
ett projekt
sen...
Dagen innehåller bland annat
•
•
•
•

Bedömning; Är det här ett projekt?
Brainstorming och användning av
verktyget WBS (Work Brakedown
Structure)
Förbättringar för projektet; Tid och
resurser
Planera i ett logistiskt nät

Dag 2 – Så löser du hinder på vägen
Dagen innehåller bland annat
• Du fortsätter med planeringen i det
logistiska nätet
• Du lär dig hantera förändringar vid
resursbortfall, ökade kostnader och
förseningar
Dag 3 – Hur använder jag det jag har
lärt mig i praktiken?
Dagen innehåller bland annat
• Redovisning av det logistiska nätet
• Håll ordning i ett projekt
• Exempel på fler projektverktyg
• Praktisk tillämpning i din verksamhet
• Hur du kan gå vidare och lära dig mer
om projekt och projektledning

