
SMART

PROSJEKTLEDELSE



F LOW I T  SKAPER  BÆREKRAFT  OG  VEKST

 Mange virksomheter har behov for ansatte med gode

prosjektferdigheter, der man skal bidra med å realisere mål, vekst,

utvikling og skape verdi for sluttkunden. 

Du som prosjektleder har ansvaret for å nå målene som er satt for å få

et vellykket prosjekt. Du er bindeleddet mellom virksomheten, ansatte

og evt. partnere.

Kurset tar utgangspunkt i konkrete utfordringer som er vanlig å møte.

Vi lærer bort effektive metoder og prinsipper, som skaper innvolvering

og eierskap til prosjektene.

MÅL

Forstå samspillet mellom de

innvolverte partene i prosjektene

som skaper verdi.

Dette kurset gir kunnskap i hvorfor

systematisk forbedringsarbeid gir

økt kvalitet, økt produktivitet og

frigjør ressurser.

DU LÆRER OM

Kundeverdi og kvalitet

Innvolverende planlegging

Styring og utvikling av team 

Hva som er verdiskapning i egen

virksomhet

Hvordan effektivisere tidsbruken

Kommunikasjon på tvers- oppnå

bedre samarbeid

Redusere avvik med fokus på

kvalitet og HMS

Ta i bruk digitale verktøy



PRISEN INKLUDERER

Alt kursmateriell, levert digitalt

Lunsj 2 kursdager

Kursbevis

KONTAKT OG PRAKTISK INFORMASJON
Flowit AS

www.flowit.no

flowit@flowit.no

Pris:  kr. 6 400,-  for en deltager

Kr. 4995,- for 2 eller flere fra samme

bedrift. Pris er ekskl. mva.

MÅLGRUPPE

For alle nyansatte i

organisasjonen  som ønsker å

øke foreståelsen på hva

prosjektledelse innebærer. 

Kundeuttalelse fra Optimar:

“Flowit har vært med å legge

grunnstenen for vår vekst”

Link: https://flowit.no/optimar/

Basert på tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere, vil både læring og

forståelse av kurset øke hvis to eller flere deltakere fra samme organisasjon har

anledning til å delta på samme kurs. 

Flere referanser:

Link: https://flowit.no/referanser/



ODDBJØRN JENSEN

Dyktig til å kommunisere og forstå hva du som

kunde trenger. Setter seg inn i utfordringene for så

å generere gode løsninger. Skaper engasjement,

eierskap og motivasjon.

 

Hver dag er en fest

KÅRE PEDERSEN

Er genuint opptatt av at alle bedrifter  har

fokus på forbedringsarbeid for å kunne møte  

fremtiden med riktige forutsetninger

Jobb smartere, ikke hardere


