IBC Kurser og IBC Konsulenthuset

Grundlæggende Projektledelse
Et træningsprogram, der understøtter IPMA D-niveau
Grundlæggende Projektledelse henvender sig
til ledere af alle projekter på grundlæggende niveau.
Dit udbytte
Efter træningsprogrammet har du en viden og
indsigt, der gør dig i stand til at matche kravene
på IPMA D-niveau – som delprojektleder eller
projektleder på mindre projekter.
Dit virksomhedsudbytte
Med medarbejdere der har gennnemført Grundlæggende Projektledse, kan virksomheder
håndtere mindre komplekse projekter og kan
arbejde med projektmodeller og -modenhed på
grundlæggende niveau.

På Grundlæggende Projektledelse arbejder
du med:
• Struktur
• Processer
• Styring
• Ledelse
På det grundlæggende niveau inden for
projektledelse er der særligt fokus på:
• Projektplanen
• Basis risikostyring og ændringer
• Styring efter mål
• Udvalgte styringsværktøjer
• Teamlederens basale ledelsesværktøjer,
herunder kommunikation og motivation
Hvem er programmet for?
Træningsprogrammet retter sig mod projektdeltagere, nye projektledere og personer, der
i forbindelse med andre funktioner skal have
indsigt og træning i projektledelse, der går over
deltagerniveau.
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Mød dine undervisere
		Marie Føgh Beirholm
		Seniorkonsulent hos IBC
		
		
		
		
		
		

Marie er uddannet cand.merc i virksomhedskommunikation og har bred
erfaring som projektleder inden for
kommunikations- og markedsføringsbranchen senest som projektchef
hos kommunikationshuset LEAD.

Fakta
• Pris: ekskl. moms kr. 14.900
• Antal dage: 6			
• Tidspunkt for undervisning: Kl. 8.30 – 15.30
I virksomhedsaftaler tilpasser vi efter aftale
• Lokation: IBC Innovationsfabrikken,
Birkemosevej 1, 6000 Kolding
• Træningsprogrammet afsluttes med en
multiple choice prøve. Der udarbejdes
programbevis.

		Susanne Ottosen
		Chefkonsulent hos IBC
		
Susanne er uddannet cand.silv. med
		
speciale i strategisk planlægning og
		
Lean change agent. Hun har desuden
		
flere anerkendte certificeringer 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.

Praktiske informationer
På dette uddannelsesprogram afslutter vi træningen
med en multiple choice prøve, der fortæller dig hvor
meget du har lært. Deltagerne skal regne med et vist
		
hjemmearbejde, herunder udleveres en mindre lærebog.
Kontakt:
For yderligere information se mere på kurser.ibc.dk
eller kontakt koordinator Marianne Elstrøm Eriksen,
tel. 7224 1745 eller maer@ibc.dk.
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