Projektledelsesværktøjer
- 1 værktøj på en halv dag

Styrk projektledelsen i din
organisation gennem fokus på et værktøj ad gangen.
Formål
Med vores værktøjsmoduler bliver du i stand til at
anvende et projektledelsesværktøj som en del af
projektstyringen i din organisation. På en halv dag
lærer du værktøjet eller metoden at kende.

Vi tager gerne udgangspunkt i jeres egne værktøjer,
eller du kan få et basalt værktøj til fri afbenyttelse af
os.

Indhold på et værktøjsmodul

Eksempel på et værktøjsmodul - Risikoledelse

Selve værktøjsmodulet gennemføres som en work-

På en halv dag vil vi gennemgå risikoledelse i de forskel-

shop hos Jer. Workshoppen tager 3 - 4 timer

lige faser af projekter, identifikation og prioritering af
risici, håndtering og af risici (Plan A og B) og risikobud-



Introduktion til værktøjet og dets anvendelse



Gennemgang af værktøj



Praktisk anvendelse i plenum eller grupper

I løbet af modulet vil der være praktiske øvelser i risiko-



Opsamling på modul

analyse med udgangspunkt i enten jeres egne cases



Overdragelse af materialer og værktøj

eller vores cases.

get.

>>
www.xconcept.dk

Udbytte
 Kompetencer i brug af de enkelte værktøjer
 Praktisk erfaring med anvendelse af værktøjet
 Materiale og værktøj til brug for egen anvendelse af værktøjerne
 Fokus på én projektledelsesdisciplin

Hvorfor Xconcept?
Xconcept er procesrådgivere, der tilbyder
dig at sætte handling bag din projektledelsesstrategi ved at blive en del af dit team.
Vi giver dig mulighed for at fokusere på det,
du er bedst til, mens vi fokuserer på det, vi
er bedst til, så I kan opnå jeres strategiske
mål, og vi derved skaber succesen sammen.
Du får:

 Virkelighedsnære løsninger, tilpasset din

Værktøjer

projektledelsesstrategi

 Professionel rådgivning og sparring
 Attraktive priser, idet vi arbejder med

Du kan vælge følgende værktøjer:

videnskoncepter

 Program og porteføljestyring

 Projektlederskab

 Risikoledelse

 Projektnedbrydning og plan

 Statusrapportering

 Projektnedbrydning og esti-

 Gevinstrealisering

mering

 Fase overdragelse

 Ændringsledelse

 Uddelegering

 Projektorganisering

 Projektoverdragelse til drift

 Styregrupper / sponsor

 Forventningsafstemning og

 Projektroller

målfastsættelse
 Business case

Lad os vise dig, hvad vores videnskoncepter
kan gøre for dig og hvorfor flere hundrede
projektfolk har valgt os til at sikre deres
strategiske mål.
Hvis du gerne vil vide, hvordan dine strategiske mål opnås, så besøg os på
xconcept.dk

 Kvalitetssikring
 Projektevaluering og læring

 Interessentledelse

Priseksempel
Priseksempel for op til 15 deltagere - DKR 15.997,- Pris inkl. materialer og
værktøj ekskl. forplejning, lokaler og moms.
Andet
Værktøjsmodulerne kan med fordel ses i sammenhæng med vores andre
produkter og ydelser: Projektspejlet og Seminarer.

Tilmelding / Kontakt
Lene Klingemann
Telefon 70 23 82 80
Mobil: 21 77 84 87
E-mail: lk@xconcept.dk
Jens Lindhardt
Telefon 70 23 82 80
Mobil: 30 23 31 29
E-mail: jl@xconcept.dk
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