IBC Kurser og IBC Konsulenthuset

Projektdeltageren
Lær om projektarbejdets verden,
sprogbrug, basale værktøjer og overordnet faseplanlægning i projekter.
Kurset Projektdeltageren retter sig mod alle,
der deltager eller understøtter projektarbejdet
med en vis indsats. D.v.s. i dag mod stort set alle,
der ikke er projektledere eller derover.
Dit udbytte
Du lærer den generelle og basale sprogbrug i
projektverdenen og kan begå dig i projektarbejde.
Dit virksomhedsudbytte
Virksomheden får medarbejdere, der aktivt kan
deltage i projekter og understøtte et konkret projekts fremdrift – herunder assistere projektlederen aktivt. En væsentlig sidegevinst er, at virksomheden får styrket arbejdet med at modne
sin projektkultur via mere konkret, omstillingsparate medarbejdere.

På Projektdeltageren arbejder du med:
I Projektdeltager-programmet lærer du fagets
grundlæggende sprogbrug. Du lærer desuden at
arbejde som projektdeltagere og deltage i fx planlægning af projekter, brugen af milepæle og opfølgning.
Herunder:
• Projektets faser
• Værktøjer til at planlægge og kontrollere med
• Kommunikation og betydningen heraf i sam-		
spillet i teamet
• At forstå betydningen af arbejdet med ”inte-		
ressenter”
• At arbejde med milepæle til måling af frem-		
drift
• At arbejde med ændringer i projektet
• At forstå den robusthed, det kræver at være 		
projektdeltager
Målgruppe
Programmet er for dig, der har brug for kendskab
til det basale i projekternes verden og forventer at
skulle kommunikere med eller deltage i projekter.
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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.

		Michael Christiansen
		
Seniorkonsulent hos IBC
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Pris: For personer, der lever op til AMUkriterierne, er prisen 920 kr.
For fuldt betalende deltagere er prisen 		
2.647,25 kr.
I prisen indgår materialer/handouts, 		
men ikke forplejning. ekskl. moms
Antal dage: 5 dage i alt -2 + 3 dage			
Tidspunkt for undervisning: Kl. 8.15–15.40
I virksomhedsaftaler tilpasser vi efter aftale
Lokation: IBC Innovationsfabrikken,
Birkemosevej 1, 6000 Kolding
Efter aktiv deltagelse i hele kurset
udarbejdes kursusbevis

Er uddannet cert. coach, Diplom i 		
Erhvervspædagogik, Black Belt i Six
Sigma. MBA i Strategic Management
og Certificeret i DiSC og MBTI.
Baggrund fra bl.a. Danfoss A/S og med
en længere konsulent baggrund. Michael underviser på
en række kompetenceniveauer.

Praktiske informationer
Programmet er tilrettelagt i to moduler som
2 + 3 dage med cirka tre uger imellem modulerne.
Kontakt
For yderligere information se mere på kurser.ibc.dk
eller kontakt koordinator Marianne Elstrøm Eriksen,
tel. 7224 1745 eller maer@ibc.dk.

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

