- Godt i gang

Kursusbeskrivelse
PROJEKTARBEJDE - BLIV BEDRE TIL DET
Jobcentrene har de sidste par år haft mulighed for at deltage i Beskæftigelsesministeriets projektkurser.
Med kommunaliseringen af jobcentrene falder den mulighed nu bort. Richter & Lund tilbyder kommunerne de samme kurser. Vi har selv undervist på disse kurser for Beskæftigelsesministeriet og jobcentrene
igennem flere år.

Kursets formål
Du bliver introduceret til projektorganisering og projektarbejdets redskaber. Der inddrages konkrete eksempler fra enten egen eller fiktiv virksomhed i undervisningen.

Hovedtemaer
• Projektarbejde – Hvad er fordelen ved at arbejde i projekter, og hvilke opgaver kan løses som projek•
•
•
•
•
•
•

ter?
Projektorganisation og projektroller – Hvem gør hvad i projektet?
Projektbeskrivelse – Hvad skal der til for at skrive en god projektbeskrivelse? Hvad skal en
projektbeskrivelse indeholde?
Målformulering – Hvad er projektets formål, mål og succeskriterier?
Interessentanalyse – Hvem er projektets interessenter, hvilken betydning har de og hvordan håndteres deres forventninger?
Risikoanalyse – Hvad kan gå galt i projektet, og hvordan tages der højde for risici?
Milepælsplan – Hvad skal vi nå hvornår, og hvordan når vi det?
Samarbejde i projektgruppen.

Formen veksler mellem gennemgang i plenum og øvelser i grupper, hvor det lærte skal anvendes på
konkrete opgaver.

Deltagere
Kurset henvender sig særligt til medarbejdere, der enten deltager i projektarbejde eller kommer til det.
Du har intet eller kun lidt kendskab til projektredskaberne på forhånd, eller du har behov for at blive bedre til at anvende redskaberne. Du har måske deltaget i projektarbejde tidligere og trænger til genopfriskning i anvendelsen af redskaberne.

Form
3 dages internat (kursus med overnatning)

Pris
Pris: 9.800 kr. pr. person, eks. moms

Dato
8.-10. marts 2010
7.-9. juni 2010

Tilmelding eller yderligere oplysninger
info@richterlund.dk
Richter & Lund er certificeret i Prince2 (projektledelse), Belbin, JTI, Coaching
og har flere projektlederuddannelser bag sig, bl.a. LFA og EPM.
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