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Projektmedarbetare
Med en gemensam plattform drar alla åt samma håll!
I organisationer med ett projektorienterat arbetssätt, agilt eller traditionellt, är alla medarbetare på
ett eller annat sätt delaktiga i företagets projekt. Ibland uttalat som medlem i en projektorganisation
men lika ofta som teamledare eller utförare av enskilda uppdrag i många olika projekt. En viktig
förutsättning för att vara trygg i det arbetet, nå egna mål och i samverkan med teamet nå uppsatta
mål, är att alla har medvetenhet om hur projektarbete fungerar och på vilket sätt din insats
påverkar projektets resultat.

Att du känner dig tryggare i din roll är ditt
viktigaste resultat med den här
utbildningen som ger grundläggande
kunskaper om hur projekt genomförs,
med tyngdpunkt på kommunikation och
verktyg för att samverka i projekt, såväl
traditionella som agila. Du blir säkrare i
din egen roll i ett projekt och får
förståelse för vikten av samspel och
tillgång till varandras förmågor med tips
och idéer hur man driver egna projekt.

UTBILDNINGSINNEHÅLL
Grundläggande projektarbete
Planera – Genomföra – Avslut


Projekt
Bakgrund – Syfte – Mål – Metod –
Resultat – Utvärdering
Startsäkring
Olikhet är en styrka
Organisation (Basic)
Planering
Resultat & Mål
Olikheter och mångfald
Kommunikation i projekt
Ta emot och ge återkoppling
Ta emot uppdrag
Möten av olika slag
Att leda sig själv och andra

Vi vänder oss till dig som arbetar i
projekt- eller processorienterade
organisationer eller som
projektmedarbetare. Utbildningen
fungerar också som grundutbildning för
dig som är eller skall bli ledare för mindre
projekt eller uppdrag.













Mål

Förväntade resultat

Utbildningens mål är att öka tryggheten
för att arbeta i projekt genom ökad
kunskap om planeringsprocessen,
kommunikationsprocesserna och verktyg
i projekt.



Målgrupp

Genomförande
Utbildningen genomförs under två
seminariedagar.






Utbildningen använder flera av de
verktyg Westhagen etablerat i
programmet Certifierad projektledare
men här med inriktning på
medarbetarskap och består av
föreläsningar och praktiska grupparbeten
med redovisning och diskussion.

Kunskap om vad som definierar
projektarbete
Medvetenhet om förväntningar på
medarbetare i projekt såväl agila som
traditionella
Medvetenhet om vikten av
kommunikation, olika kanaler och
metoder
Verktyg för samverkan i team

Datum och pris
Seminarium 2 dagar
Pris 7 600 kr/deltagare exkl. moms
Konferenskostnader tillkommer.
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