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Sprawny Project Manager

Projekty w przedsiębiorstwach na całym świecie są
realizowane od wielu lat. Zostały w tym zakresie
wypracowane dobre praktyki i zalecenia dla
kierujących projektami. Ich przestrzeganie znacznie
zwiększa szanse na sukces projektu. Próby
wymyślania prochu na nowo w tym zakresie mogą być
bardzo kosztowne.

TWOJE ZAGADNIENIA - PROGRAM SZKOLENIA
•

Różnice między projektem a działalnością
rutynową i ich konsekwencje dla praktyki

•

Kiedy projekt kończy się sukcesem

•

Gremia projektowe, za co odpowiada
kierownik projektu

•

Organizacja projektu a struktura
organizacyjna przedsiębiorstwa, pełne
oddelegowanie do projektu, częściowe,
organizacja macierzowa – wady i zalety

•

Formy realizacji projektu, podejście
kaskadowe i zwinne, big bang vs roll -out,
w zależności od czego je stosować i jak je
prowadzić

•

Wybrane techniki harmonogramowania,
kontroli przebiegu (w aspekcie czasowym
i zasobowym), komunikacji
i sprawozdawczości

TWOJE KORZYŚCI – CELE SZKOLENIA
•

Uczestnik wie jakich zasad powinien
przestrzegać kierując projektem, aby
zwiększyć szanse na jego sukces.

•

Poznaje wybrane metody i techniki
ułatwiające kierowanie projektem w zakresie
planowania, realizacji i kontrolowania
przebiegu.

TEMAT DLA CIEBIE? - UCZESTNICY
Obecni bądź przyszli kierownicy projektów i szefowie
zespołów projektowych. Członkowie komitetów
sterujących (rad projektów), chcący bliżej poznać
specyfikę pracy kierownika projektu.

TWÓJ DOKUMENT - CERTYFIKAT
Po zaliczonym teście końcowym otrzymasz
zaświadczenie ukończenia seminarium Sprawny
Project Manager
CZAS TRWANIA
Czas trwania 8 godzin / 1 dzień
.

PROWADZĄCY
Project Manager z blisko dwudziestoletnią
praktyką w kierowaniu projektami i certyfikowany
trener REFA Bundesverband e.V. Pracował m.in.
dla IBM, Atos Polska, ComputerLand. Prowadził
złożone projekty, w tym projekty o czasie trwania
ponad dwa lata, o wielomilionowych budżetach,
w środowisku międzynarodowym, komercyjne
i dofinansowane przez EU, realizowane na rzecz
małych i średnich przedsiębiorstw, jak też
koncernów i dużych instytucji, jak np. NBP.
TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA
W ROZWÓJ ZAWODOWY
Wszystkie ceny są cenami netto i dotyczą jednej
osoby
Cena: 990 PLN
Terminy
07.06.2022
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