Vibehus Kursus Center
Projektstyring og ledelse
Individuelt eller for mindre grupper
Formål:
Lær at skab dig et visuelt overblik over de kritiske opgaver i projektet og synliggør og del
dine planer med andre i din organisation.
Projektstyring som ledelsesredskab kan også bruges i forbindelse med din egen
karriereplanlægning og personlige udvikling.
Kurset henvender sig til dig, der til daglig deltager i projektarbejde eller har projektlignende
arbejdsopgaver i dit firma.
Vi tilbyder et projektledelseskursus, skræddersyet til jeres behov. Som udgangspunkt tilbydes 10
lektioner af 3 timer, hvor der undervises i hvordan jeres virksomhed kan drage nytte af at udføre
unikke arbejdsopgaver på en kontrolleret måde.
Kurset kan eksempelvis se ud på følgende måde:
- En introduktion til projektledelse: Hvorfor vælge projektbaseret arbejde og hvad er dets fordele
- Grundlæggende projektstyring: Milepælsplanlægning, omfang og kvalitetsafstemning samt
modelvalg
- Vandfalds/stage-gate/iterativ- eller eksplorativ model
- Jerntrianglen: Styring af tid, pris og kvalitet
- Gantt-digrammer: critical path method
- Resourceallokering:
- Faldgrupper og risikostyring
- Grundlæggende projektledelse del 1: Motivation og konfliktstyring
- Grundlæggende projektledelse del 2: Salg af projekt idé og fremskridt til projektansatte og senior
ledelse
- Projekt porteføljer: Styring af flere projekter
- Gråzoner for projektbaseret arbejde: Individuelle processer håndteres som drift
Det er ligeledes muligt at tage udgangspunkt i cases som der allerede arbejdes på, hvis kunden
ønsker det.
Sted:
Workshoppen kan foregå hos virksomheden eller i Vibehus kursuslokale i København.

Vibehus Kursus Center
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Anders Hjorth: 2020 9278
Cvr.nr.: 29 99 59 07
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Pris:
Prisen for kurset for enkeltpersoner er kr. 15.000 plus moms, for et 10-modulers klippekort. Alle
priser er ekskl. moms transport og forplejning.

Christian Bacher Hjorth, ingeniør
Projektkonsulent og underviser

Christian er udadvendt og energisk, arbejder godt i teams og har erfaring med Excel og
projektledelse. Endvidere har Christian god erfaring med at facilitere og gennemføre
workshops. Kan endvidere implementere IT-systemer i mellemstore og små virksomheder.

Anders Hjorth, direktør
Civiløkonom HD, kredit & finans.
Erhvervsrådgiver og innovationskonsulent
Anders formår at gøre det komplicerede enkelt. Takket være en solid uddannelsesmæssig
baggrund og erhvervsmæssig erfaring kombineret med godt overblik, er han i stand til hurtigt og
sikkert at træde ind, analysere problemstillinger og se vejene frem. Anders har mange års erfaring
som leder og fungerer som sparringspartner og erhvervskonsulent både individuelt og i
organisationer.
Kontakt os:
Ring til Anders Hjorth på tlf. 2020 9278 eller send en mail til: ah@vibehus.dk

Dine resultater er vores passion!
Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

Med venlig hilsen
Christian Bacher Hjorth og Anders Hjorth
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