Den professionelle
styregruppe
Bliv klædt på til rollen som medlem af styregruppen

Hvad får du?

Indhold

Du får indblik i, hvad fordelen ved
formelle styregrupper er og hvad
en konstruktiv og god
styregruppeadfærd og -rolle
indebærer. Du får endvidere en
overordnet indføring i ledelse af
flere projekter , og du får indsigt i
de væsentligste analyser og
resultater, som du bør efterspørge
hos dine projektledere i
forbindelse med rapportering og
dokumentation af projektet på
styregruppemøderne.

-Projektkultur og projektmodenhed
-Projektgennemførelse og –værktøjer
-Ledelse af flere projekter/porteføljen
-Projektlederens rolle som ‘CEO’ Ledelse indenfor ‘projekttrekanten’
-Styregruppens rolle som ‘Decision
Board’
- Principper for god styregruppeledelse
- Hovedansvar i de forskellige
projektfaser
- Det gode samspil mellem
projektleder og styregruppe
-Det gode styregruppemøde
- Formål med mødet
- Hvem gør hvad?
Kirsten Nielsen, Underviser og
ledelseskonsulent
- Varighed og indhold, hvordan gør vi
Du møder Kirsten Nielsen som har
det mest effektivt?
30 års erfaring med projekter; dels
som projektleder i det private og
- Beslutninger og dokumentation
det offentlige dels som konsulent

Praktisk Information
Varighed, pris og sted
1 dag: Kl. 09.00 – 16.00
Pris: 4.500 kr. ekskl. moms
Århus

Tilmelding:
Ring på +45 2241 6264
Mail til info@knowledgedesign.dk
Se, hvad kunderne siger på næste side.

og under-viser i nogle af Danmarks
førende konsulenthuse.
Kirsten er uddannet facilitator,
certificeret projektleder, konsulent
og indehaver af KnowledgeDesign
siden 2006.

Kunderne siger:
”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
"Vores samarbejde med Kirsten Nielsen har gennem årene udviklet sig til en stabil og
vedvarende relation. Kirsten fungerer løbende som facilitator og underviser på nogle af
vores højt profilerede internationale og danske programmer. Stærke engelskkundskaber og
en fin indlevelses- og formidlingsevne i forhold til medarbejdere på alle niveauer, gør
Kirsten til en af vores foretrukne leverandører."
Morten Kjær, Business Learning Partner, Siemens A/S
”…..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
Ledernes KompetenceCenter udbyder en lang række leder-udviklingsforløb til vore
medlemmer. I dén forbindelse har vi siden starten af 2010 samarbejdet med Kirsten Nielsen,
KnowledgeDesign, omkring de længerevarende åbne projektlederuddannelser og interne
virksomhedsforløb.
Vi har gennem årene altid fået meget fine tilbagemeldinger om forløbene fra vores
medlemmer og samarbejdet med Kirsten har udviklet sig til et tæt og tillidsfyldt
partnerskab, som vi sætter stor pris på."
Birgit Tygesen, Chefkonsulent, Ledernes KompetenceCenter

Ring i dag på 2241 6264 og hør mere om mulighederne!

