
Projektledelse 
- kun for bygge– og anlægsfolk 

 FORMÅL 

Formålet med kurset er, at gøre dig til en endnu bedre projektleder/byggeleder ved, at du får hands on på de mest 

gængse værktøjer og metoder inden for projektledelse, og dels lærer kontrakter og aftales betydning, for det at sikre 

en god dækningsgrad. Ydermere at sætte dig i stand til at hæve niveauet  på dine projektteams gennem kommunika-

tion og samarbejde. 

INDHOLD 

Undervisningen er bygget op omkring 2 moduler af 2 dage hvor der arbejdes med følgende emner ud fra en praktisk 

nær tilgang : 

MODUL 1 
 

 Bygge- og anlægsprojekters værdi-

kæde 

 Forventningsafstemning og -

håndtering 

 Visuel planlægning og tavlemøder 

 Beslutnings-, leverance- og frem-

driftsstyring 

 Projektstyring – indkøb, materiel og 

logistik 

 Risikohåndtering og – styring 

MODUL 2 
 

 Byggejuraens begrænsninger og mu-

ligheder 

 Aftalegrundlag og samarbejdsaftaler 

 Ekstraarbejde og tidsfristforlængelser 

 Kommunikation i byggeriet 

 Konflikthåndtering 

 Teams og samarbejde 



FORLØB 

Kurset er bygget op omkring 2 moduler af hver 2 undervisningsdage fra kl. 9.00 - 15.30.  

Vi starter 2 kurser op i 2016 på følgende datoer: 

PRIS 

Prisen for kurset er på kr. 13.500,- og inkluderer forplejning og kursusmaterialer . Kurset afholdes som eksternatkursus, 

og er derfor uden overnatning. Prisen er ekskl. moms. 

TILMELDING/KONTAKT 

Kontakt Michael Bang på telefon 70 23 82 80 eller send en mail til mbh@xconcept.dk 

HVORFOR XCONCEPT? 

Xconcept er vidensrådgivere, der tilbyder dig at sætte handling bag dit udviklingsbehov 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 du kan opnå dine mål, og vi derved ska-

ber succesen sammen. 

 

Du får: 

 Praksis nært undervisning, tilpasset dit udviklingsbehov 

 Underviser der arbejder dagligt i byggebranchen 

 Attraktive priser, idet vi er en smal organisation 

 

Lad os vise dig, hvad vores praksisnære undervisning kan gøre for dig, og hvorfor flere hundrede projektfolk har valgt os til at ud-

vikle deres projektlederkompetencer. Hvis du gerne vil vide, hvordan du kan nå dine udviklingsbehov yderligere, så ring til os eller 

besøg os på xconcept.dk 

               Xconcept ApS 

               Sorgenfrigårdsvej 109 

               2800 Kgs. Lyngby 

               Tlf.: 70 23 82 80 

               info@xconcept.dk 

               www.xconcept. 

UDBYTTE 

 Du får hands on og erfaring med projektværktøjer og -modeller 

 Du forståelse for kontrakters og aftalers betydning 

 Du bliver i stand til at hæve dine projektteams arbejdsindsats 

 Du får mulighed for at udvide dit netværk inden for projektledelse 

 Du får et kursusbevis på, at du har styr på praktikken og teorien 

 GENERELT 

Vi afholder både åbne og firmatilrettede hold. Kontakt os for at høre nærmere eller se de planlagte kursushold på vo-

res hjemmeside xconcept.dk. 

Kursus 1 - 2016 
 

Modul 1:  19 - 20. april 2016 

Modul 2:  19. - 20. maj 

Kursus 2 - 2016 
 

Modul 1:  01. - 02. november 

Modul 2:  15. - 16. november 


