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Styrk dine kompetencer med en målrettet lederuddannelse, 
hvor du får værktøjer til at kunne gennemføre projekter 
effektivt og lærer at arbejde med trivsel og udvikling i 
projektgruppen.
På uddannelsen lærer du at få overblik over projektlederrollen, vælge den rigtige 
projektstyringsmodel og opstille mål. Vi sætter fokus på alle projektets faser, så 
du får en helhedsforståelse for projekter og via praktiske øvelser lærer at håndtere 
projektets mange udfordringer. Du får desuden værktøjer til at styrke kommunika-
tion og samarbejde i projektgruppen.

Uddannelsen er bygget op i 4 moduler med følgende emner:

 
 
 
 
 

Uddannelsen er praksisorienteret og bygger på et procesorienteret læringsforløb, 
der veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde, refleksion og 
individuel personlig udvikling og tager udgangspunkt i din hverdag. Hvert modul 
afsluttes med en mindre prøve.

FORLØBET ER SAMMENSAT AF FØLGENDE AMU-MÅL
49455   Projektledelse, 3 dage
43572  Ledelse af forandringsprocesser, 3 dage
43573  Ledelse af teams/produktionsgrupper, 3 dage

MÅLGRUPPE
Dig, som ønsker viden og konkrete værk-
tøjer til projektledelse i praksis. 

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 mel-
lem jobcenter og kursist.

YDERLIGERE INFORMATION 
Kontakt AMU Kundeservice på 
tlf. 8711 8512.

Facebook.com/tradiumRM

PRAKTISK 
PROJEKTLEDELSE

Modul 1 (3 dage) - Projektledelse
Projektplan, styring, metoder og værk-
tøjer
Projektleders rolle og opgaver
Projektets fundament og faser
Kommunikation, konflikt og feedback i 
projektgruppen
Idébeskrivelse og planlægning

Modul 2 (2 dage) - Ledelse af foran-
dringsprocesser
Forandringsprocesser
Lederrollen i forandringsprocesser
Dynamiske processer - agile projekter
Resultat og procesevaluering

Modul 3 (2 dage) - Ledelse af teams
Udvikling af teamet og samarbejde
Forandringer og faldgruber i teamledelse
Motivation og engagement
Afdække og anvende relevante ledel-
sesstile
Projektets mål og rammer

Modul 4 (2 dage) - Projektafslutning 
(forankring og læring) 
Samarbejde i projektorganisationen
Implementering af projektet
Læring og udvikling
Handlingsplan og præsentation
Projektafslutning og forankring

9 DAGE
FORDELT OVER 4 

MODULER

https://www.facebook.com/TradiumRM

