
Kursus i projektledelse

Vi lever i en stadig mere kompleks verden, som løbende stiller 
nye krav til både mennesker og virksomheders omstillings- og 
tilpasningsevne. For at skabe forandring og få nye tiltag for-
ankret i virksomheden er det ofte nødvendigt at bryde de gæl-
dende strukturer, at arbejde ”på tværs” i organisationen. Det er 
her projektarbejdsformen har vist sin styrke.

Den daglige drifts- og linieledelsesform er imidlertid ikke den 
mest hensigtsmæssige til projektledelse. Prioriteringen mellem 
den daglige drift og et projekt adskiller sig på flere områder. 
Derfor er kvalificeret projektledelse som disciplin, afgørende 
for at projekter kan gennemføres med succes og for at virk-
somheden kan nå sine mål.  

Samtale fremmer forståelsen
Ledelse er kommunikation – derfor er en selvstændig del af 
dette kursus målrettet mod værktøj og metoder til at udvikle 
projektlederens kommunikative kompetencer. 
Af samme grund har vi udvidet projekttrekanten til en pyra-
mide, således at den klassiske projekttrekants hjørnesten – tid, 
ressourcer og kvalitet – nu også omfatter projektkommunika-
tion.

Kurset gennemgår de processer og metoder, der skal til for at 
sikre at alle aspekter af pyramiden bliver adresseret.

ProMinds projektlederkursus henvender sig til nøglepersoner i 
virksomheder og til enkeltpersoner, der ønsker at kunne arbej-
de succesfuldt med projektledelse som disciplin.

Få virksomhedens projekter  
succesfuldt i hus
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Kursusforløbet er opbygget med en indledende afklaring 
af et projekts kendetegn og projektlederens specifikke 
rolle. Herefter sættes der fokus på de processer en pro-
jektleder skal gennemføre fra projektstart til afsluttende 
evaluering – herunder anvendelse af relevante projek-
tredskaber. 

Kurset vil give projektlederen metoder til at lede et pro-
jekt fra projektstart til afslutning, bl.a.:

Styringsprocesser og metoder
• Organisering
• Projektbeskrivelse
• BusinessCase
• Målsætning
• Planlægning
• Risikostyring
• Interessenthåndtering

Ledelse og kommunikation
• Projektlederens rolle med fokus på egne styrker
• Motivation
• Konflikthåndtering
• Ledelse på logiske niveauer
• Kommunikation i og ud af projektet
•  Kommunikation med gennemslagskraft og tro- 

værdighed.

Kursusforløb
Kurset gennemføres typisk som et seks dages forløb, 
hvor de første tre dage handler om styringsprocesser 
og -metoder i projektarbejde og projektledelse, mens de 
øvrige tre dage handler om ledelse og kommunikation,  
projektlederens rolle samt gennemgang af praktiske 
værktøjer til fremme af god kommunikation.

Kurset afholdes enten som et åbent kursus af 2 x 3 dage 
eller som et virksomhedsspecifikt kursus efter aftale.

Underviserne på kurset er internationalt certificerede 
projektledere.

For yderligere information, kontakt:
ProMinds A/S
Gungevej 2
2650 Hvidovre
Tlf.: 4358 2458
mail@prominds.dk
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