Kursuskalender
KnowledgeDesign 2018

Kursus

Afholdelse

Tid & Sted

Pris ekskl. moms

Bliv en dygtig projektleder –
Kursus i projektledelse
Lær hvordan du planlægger og styrer
dit projekt – få overblik over
projektprocesserne og få praktisk
indblik i projektlederens værktøjskasse, og få inspiration til den gode
projektopstart og motivation af
teamet.
Grundkursus for projektledere og
kommende projektledere

29-30 januar
5-6 marts
18-19 april
20-21 juni
8-9 august
6-7 september
14-15 november
5-6 december

Aarhus

7.000 kr.
Prisen inkluderer
fagbog,
kursuskompendie,
praktiske skabeloner,
forplejning og
deltagerbevis

Effektivt projektarbejde
Få en hurtig og effektiv introduktion
til projektarbejde. Du får kendskab til
de vigtigste projektværktøjer og
roller og ansvar i projekter og bliver
klædt på til professionel deltagelse i
projekter.
Kursus for alle, som ønsker indsigt i
projektarbejdsformen

14 februar
9 maj
19 september
21 november

Aarhus

Best practice på dit/jeres eget
projekt – Projektworkshop og visuel
planlægning
Få arbejdet med dit/jeres eget
projekt og lær eller genopfrisk
projektværktøjerne samtidigt.
Gå fra workshoppen med en praktisk
plan for projektet og overblik over
risici og væsentlige interessenter!
Workshop for dig der skal igangsætte
et projekt

Kontakt Kirsten Nielsen
og aftal den dato der
passer dig/ jer bedst.

Aarhus eller efter aftale

8.500 kr.
Prisen dækker 1 person
– ved flere deltagere fra
samme projekt
tillægges 300 kr. pr.
deltager til materialer
og forplejning

Den professionelle styregruppe
Projekter kræver ledelse – også fra
toppen. Den gode styregruppe eller
sponsor er afgørende for projektets
succes. Bliv klædt på til din rolle som
medlem af styregruppen.
Kurset er for nuværende eller
kommende medlemmer af en
styregruppe

25 april
18 december

Aarhus

4.500 kr.
Prisen inkluderer
kursuskompendie,
praktiske skabeloner,
forplejning og
deltagerbevis

Prince2® Foundation certificering
Få et internationalt anerkendt papir
på dine projektlederkompencer!

E-learning, inkl.
læsningsvejledning,
Prince2 manual, skriftlig
eksamen og certifikat.

Kl. 8.15 – ca.16.30,
2 sammenhængende
dage

Kl. 8.15 – 16.30,

Kl. 8.30 – 16.00

Tilmeld dig eller få mere information:
Info@knowledgedesign.dk
Telefon: 2241 6264

Skriftlig eksamen:
Aarhus, Horsens eller
København

4.500 kr.
Prisen inkluderer
fagbog,
kursuskompendie,
praktiske skabeloner,
forplejning og
deltagerbevis

8.000 kr.

Tidligere kursister siger……….
” En berigende oplevelse at gennemføre et projektledelseskursus hos KnowledgeDesign, hvor mine teoretiske
færdigheder fra diplom- og masteruddannelser blev gjort anvendelige i en grad, jeg ikke havde tænkt mulig.
Kirsten Nielsen leverede konkrete 'hands-on' værktøjer, overblik og en fantastisk evne til at integrere input fra
mange verdener i sin undervisning. Kirsten er en første klasses formidler, der professionelt, nærværende og
målrettet førte alle kursisterne igennem kurset.......”
Tom Vandsted, afdelingsleder, Master of Public Management, Svendborg Kommune
”…..Selv de mere drevne projektledere har fået "noget med hjem" fra forløbet. Kirsten er som person meget
inspirerende og løfter via sin erfaring og dygtighed kurset op på et højt niveau. Der er blandt vores deltagere stor
respekt om det, netop Kirsten, tilfører kurset.
Jørgen Dybro, Projektchef, Lachenmeier-Monsun A/S
”Først og fremmest er din evne som formidler, Kirsten, afgørende for det output, jeg fik med fra kurset. God
formidler og god til at lave perspektiveringer til kursisternes egne projekter. God til at fokusere på de områder, vi
som kursister ville få mest ud af. Jeg fik viden og værktøjer med derfra, som har gjort det lettere for mig at både
at agere projektleder og projektdeltager.
Signe Møller Roholt
Social Media Manager, Jyllands-Posten | Marketing
” Sjældent har jeg oplevet en så kompetent og professionel lærer og kursusleder som dig. Du ved præcis, hvad
der skal til, for at nå godt og grundigt omkring pensum på de relativt få tildelte undervisningsdage, så man føler
sig 100 % tryg og godt klædt på. DU er bestemt en sand mester i projektledelse, som dette forløb jo også er et
eksempel på. ”
Charlotte Lindegaard, tidligere kursist på projektlederuddannelse
”Et af de bedste forløb jeg har deltaget i, et utrolig godt kursus og aldeles relevant. For mit eget vedkommende
ønskede jeg kurset for at være projektledelses-'fagligt' klædt på i forhold til det at være chef for et større hold
projektledere. Hvordan kan du som leder coache og sparre med dine medarbejdere, hvis ikke du har en ide om i
hvilken retning du skal guide dem videre? Det, at du rent faktisk har en idé om, hvorvidt de gør det, de skal gøre
som projektledere er også vigtigt - som chef har du jo ansvar for at sikre og levere de rette kompetencer - som
linjechef i Vestas udvikler du dine medarbejdere og leverer kompetencer ind i de store udviklingsprojekter.”
Ann Britt Mandal Andersen
tidl. Director, Vestas Turbines R&D, nu Siemens Wind Power
”Det har været en stor fornøjelse at have Kirsten som underviser. Kirsten har en energi og et drive der har været
en stor inspiration. En anden af Kirstens mange evner er, at kunne relatere emner til noget håndfast så man
under ingen omstændigheder er i tvivl om meningen, og forståelsen er helt på plads."
Thomas Melballe, Marketing Manager, SuperSellerS
"Jeg sætter pris på, at kurset var både teoretisk og praktisk, hvormed det bliver brugbart og håndgribeligt. Gode
fysiske rammer og dejlig forplejning. Fyldigt kursusmateriale.
Dejligt at vi var et mindre hold fra forskellige brancher, hvor der var plads til erfaringsudveksling.
Jeg kan varmt anbefale kurset til de, som arbejder med projekter – enten som deltager eller projektleder.”
Anne-Sophie Schjønning Eriksen, Fuldmægtig og uddannelsesadministrator, Århus Universitet
”Jeg deltog i Kursus i Projektledelse, da jeg i mit arbejde begyndte at styre nogle mindre interne projekter, og
derfor gerne ville have lidt værktøjer til hvordan jeg kunne styre disse projekter og hvordan jeg kunne blive bedre
til at planlægge arbejdsopgaver og tid – og det fik jeg. Kurset levede på alle måder op til mine forventninger. Der
var en god blanding af teori og praktiske opgaver som var bygget op om den samme case hele vejen igennem, og
da vi var en mindre gruppe, synes jeg at der var god plads til at vi alle fik vores inputs og meninger ført ind i de
forskellige opgaver. Kirsten var igennem det hele også god til at komme med sine inputs, så man hele tiden fik
vendt de forskellige situationer på forskellige måder. Jeg fik en masse nye værktøjer, som jeg har taget med hjem
og bruger i min hverdag, og samtidig fik jeg bekræftet at nogle af de ting jeg gør i dag, også er de rigtige."
Jeg vil helt sikkert anbefale folk som arbejder med projektledelse, at deltage i dette kursus."
Diana Ravn Knudsen, Junior Commercial Sales Expert, Siemens Wind Power

