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Kursus - Små hold!

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. Få
inspiration til den gode projektopstart og
motivation af teamet.
Grundkursus for projektledere, kommende
projektledere eller projektdeltagere.

29.-30.marts
26.-27. april
7.-8. juni
9.-10. august
13.-14. september
8.-9. november

Aarhus V

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 en hurtig indsigt i
projektarbejdsformen

20. maj
8.juli
30.september
2.December

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 os for aftale på, så finder vi Aarhus V eller efter aftale
en dato der passer dig/jer.

8.500 kr.
Prisen dækker 1 person – ved
flere deltagere fra samme projekt
tillægges 500 kr. pr. deltager til
materialer og forplejning

Den professionelle styregruppe
Projekter kræver ledelse – også fra toppen. Den
gode styregruppe eller projektejer 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

22.marts
6. september

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

Kl. 8.15 – ca.16.30,
2 sammenhængende dage

*fagbogen kan fås på engelsk!

Aarhus V
Kl. 8.15 – 16.30,

Aarhus V
Kl. 9.00 – 16.00

.

4.500 kr.
Prisen inkluderer fagbog*,
kursuskompendie, praktiske
skabeloner, forplejning og
deltagerbevis
*fagbogen kan fås på engelsk!

Tilmelding eller information: info@knowledgedesign.dk / +45 22416264
* Dette kursus kan afholdes internt på dansk eller engelsk – kontakt os for pris og alternative datoer

Tidligere kursister siger……….
Min kollega og jeg er i opstarten af et vigtigt projekt. Udfordringen er at finde
tiden i en travl hverdag, og for at komme godt fra start meldte vi os til et kursus i
projektledelse hos KnowledgeDesign. Kirsten Nielsen foreslog, at vi i stedet kørte
en projektworkshop med udgangspunkt i netop vores projekt. Det blev en meget
givende oplevelse at blive ’tvunget’ gennem analyser og metoder, som vi helt
sikkert aldrig var kommet igennem selv, og dagene gav os overblik og indsigt i
projektet. Vi fik en helt konkret projektplan samt understøttende analyser med
os hjem, og fik samtidigt inspiration til vores egen projektpraksis. Jeg vil varmt
anbefale andre i samme situation at gøre det samme!

Flemming Christensen
Nordic Sales manager – Bridgestone Europe NV/SA

”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.

"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

Signe Møller Roholt
Social Media Manager, Jyllands-Posten | Marketing

” …..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

