IBC Kurser og IBC Konsulenthuset

Projektlederen
Et uddannelsesprogram for projektledere, som behøver kompetencer
på IPMA C-niveauet
Programmet dækker 98 procent af IPMA-certificeringsorganisationens NCB-krav. Programmet
er kvalitetsstemplet IPMA og af den amerikanske, globale certificeringsorganisation PMI, der
godkender Projektlederen til optjening af deres
vedligeholdelse.
Dit udbytte
Efter programmet kan du arbejde selvstændigt
som projektleder på store projekter, herunder
arbejde med struktur, processer, styring og ledelse af interne og eksterne interessenter.
Din virksomheds udbytte
Kombineret med egne projektmodeller og -skabeloner får virksomhederne markant øget deres projekteffektivitet. Virksomhederne får desuden projektledere, som deltager i arbejdet med
at udvikle virksomhedernes projektkultur.
Det næste niveau efter denne er program- og
porteføljeledelse/tunge projektledelse.

På Projektlederen trænes du på højt operationelt niveau bl.a. i udformning og brug af:
• Businesscase
• Projektets faser og organisering
• Kommunikationsplaner og værdien af at be-		
nytte den rette kommunikation i projekter
• Risici, ændringsstyring, kvalitet, leverancer og
aftaler
• Mere avanceret budgetforståelse og styring, 		
herunder netværksdiagrammer, den kritiske
vej, estimeringer og økonomi
• Teamudvikling, forandringsledelse og møder
• Strategi og perspektivering
Hvem er programmet for?
Uddannelsesprogrammet understøtter projektlederen med store projekter. Det er en fordel, at du
har projekterfaring og gerne som projektleder på
mindre projekter. Men også erfarne projektledere
på større projekter, som ikke har overblik over teori, metoder og ledelsesinstrumenter, har fordel
af at tage uddannelsen.

IBC Kurser og IBC Konsulenthuset
Mød dine undervisere
		Susanne Ottosen
		Chefkonsulent hos IBC
		
Susanne er uddannet cand.silv. med specia-		
		
le i strategisk planlægning og Lean change
		
agent. Hun har desuden flere anerkendte certi		
ficeringer inden for projektledelse - bla. en 		
		
PMP® under PMI.
		
Susanne har bl.a. en baggrund som seniorprojektleder ved Danfoss og flere andre større danske tekniske koncerner.
Teddy Nielsen
		Seniorkonsulent hos IBC
		
Teddy har været seniorleder i LEGO, Arla 		
		
Foods og Cisco Systems med stor erfaring 		
		
inden for portefølje-, program og projektledel		
se, Lean/ Continous Improvement samt foran		dringsledelse.
		
Tidligere konsulent i IBC ProjectManagement.
Han driver virksomheden Excellento, hvor han hjælper private
og offentlige organisationer med at opnå Excellence.
Teddy er desuden uddannet HD(O) og Master i Projektledelse.
Certificeret PMP, Price2, SCRUM Agil, Being First Change og proceskonsulent.”
		Brian Dahl Steinicke Thomsen
		
Chefkonsulent hos IBC
		
		Brian har en uddannelsesmæssig baggrund
		
som ingeniør samt en mastergrad i lærepro-		
		
cesser med speciale i organisatori læring, 		
		
og har erhvervserfaring fra bl.a. Danfoss,
		
Dansk Byggeri og Siemens med fokus på pro		
jektledelse, ledelse og Lean. Desuden har Brian
en officer baggrund fra Forsvaret.
Som underviser søger Brian at skabe de bedst mulige forudsætninger for læring herunder et god og gensidigt miljø baseret på
tillid, respekt og ikke mindst godt humør. Derudover udfordrer
Brian sine deltagere/kursister med henblik på at opnå optimale
resultater.

Praktiske informationer
IBC lægger stor vægt på, at teorierne skal kunne
benyttes effektivt i praksis og tilbyder supplerende
konsulentydelser, som forankrer ny viden til kunnen
i virksomhederne.
Der er 11 træningsdage med hjemmearbejde ind i
mellem. Deltagerne læser dels en hovedbog om Projektledelse, benytter dels en opslagsbog til diverse
værktøjer og metoder.
Deltagere skal regne med hjemmearbejde i cirka
samme omfang som undervisningsdagene inklusive
arbejde med egne projekter, læsning og opgaver.
Kontakt
For yderligere information se mere på kurser.ibc.dk
eller kontakt koordinator Marianne Elstrøm Eriksen,
tel. 7224 1745 eller maer@ibc.dk.
Fakta
• Pris: Kr. 29.900 ekskl. moms
• Antal dage: 11 dage
• Tidspunkt for undervisning: Kl. 8.30 – 15.30
I virksomhedsaftaler tilpasser vi efter aftale
• Lokation: IBC Innovationsfabrikken,
Birkemosevej 1, 6000 Kolding
• Uddannelsesprogrammet afsluttes med dels
en multiple choice prøve, dels med intern
censur i form af fremlæggelse af den projektopgave, der er udarbejdet undervejs. Resul-		
tatet af begge prøver vil fremgå af afgangsbeviset.

IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
6000 Kolding
tel. +45 7224 1600
ibckurser.dk

