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Er du en af dem, som oplever at projektarbejdet bliver en 
større og større del af dit daglige arbejde, eller har du fået 
ansvaret for at lede og styre projekter i mål, så er Den 
Grundlæggende Projektlederuddannelse et godt tilbud til dig. 
 
TILRETTELÆGGELSE
Ud over at få konkrete redskaber til at planlægge dit projekt, lede din projektgruppe  
og styre dit projekt mod målet, kommer du til at arbejde med konkrete - gerne dine 
egne - projekter i undervisningen, og du får sparring af andre, der står i samme  
situation som dig selv. Du får samtidig dybdegående forståelse for din egen ledelses- 
adfærd og styrker derved dit personlige lederskab i projektet.

DU FÅR PÅ UDDANNELSEN INDSIGT I
• Præcisering af projektbegrebet og fastsættelse af formål og mål for projektet

• Sammensætning af den optimale projektorganisation og samarbejdet  
omkring projektet

• Projektplanlægning og styring af flow

• Projektlederens rolle og ledelsesmæssige opgaver

• Risikostyring og estimat

• Læring i forbindelse med projektarbejdet

I uddannelsen veksles mellem moduler af 2-3 dages varighed og hjemmeopgaver, 
der tager udgangspunkt i din egen projektsituation og bygger bro mellem teori og 
praksis.

FORLØBET BESTÅR AF 4 MODULER
Modul 1:  Projektstart

Modul 2: Teamudvikling og ledelse

Modul 3: Projektgennemførelse

Modul 4: Projektafslutning og læring

FORLØBET ER SAMMENSAT AF FØLGENDE AMU-MÅL
40593 Lederens projektplanlægning
40594 Projektledelse
43572 Ledelse af forandringsprocesser

MÅLGRUPPE
Alle voksne som tilhører AMU- 
målgruppen (se www.tradium.dk).  

TILRETTELÆGGELSE
Du kan tilmelde dig hele forløbet eller 
sammensætte de moduler eller fag, der 
er relevante netop for dig. 

UNDERVISNINGSTID
Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, 
hvilket svarer til 37 timer/uge.

KURSUSSTED
Tradium Retail & Management, 
Vester Allé 26, 8900 Randers C

DELTAGERBETINGELSER
Se www.tradium.dk for de regelsæt,  
der findes for deltagerbetaling  
og tilmelding til kurset.

Såfremt du er ledig, bør du være op-
mærksom på, at gennemførelsen  
af et kursus altid sker ifølge aftale 
mellem jobcenter og kursist.

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt AMU Kundeservice på 
tlf. 8711 8516 eller 8711 8513.

 
Facebook.com/tradiumRM

DEN GRUNDLÆGGENDE 
PROJEKTLEDERUDDANNELSE
Du klædes på til både at kunne styre dit projekts formål og mål  
(projektstyring) og til at lede din projektgruppe (projektledelse). 9-DAGES-

KURSUS 
FORDELT OVER 

4 MODULER

http://www.tradium.dk

