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Inslängd	  projektledare®	  –	  De	  fyra	  första	  veckorna	  	  
	  
Du	  har	  precis	  fått	  reda	  på	  att	  du	  ska	  ta	  över	  ett	  projekt.	  Du	  är	  inspirerad	  och	  vill	  komma	  
igång	  så	  snart	  som	  möjligt,	  men…	  Vad	  ska	  du	  göra	  först	  och	  framför	  allt	  hur	  ska	  du	  göra	  det?	  
Som	  inslängd	  projektledare	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  snabbt	  tar	  kommandot	  över	  ditt	  projekt.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Utbildning	  
	  
Utbildningen	  ger	  dig	  ett	  systematiskt	  angreppsätt	  för	  de	  fyra	  första	  viktiga	  veckorna	  med	  
betoning	  på	  att	  göra	  rätt	  saker	  först,	  men	  även	  stor	  vikt	  ligger	  i	  att	  lära	  sig	  hur	  du	  sedan	  gör	  
dessa	  saker	  rätt.	  Du	  får	  en	  större	  förståelse	  hur	  du	  snabbt	  sätter	  dig	  in	  i	  projektet	  och	  
skapar	  ditt	  nätverk	  genom	  att	  använda	  enkla	  verktyg	  och	  checklistor.	  
	  
	  

”De	  flesta	  vet	  vad	  som	  ska	  göras,	  det	  viktiga	  är	  hur	  man	  gör	  det.”	  
	  
	  
Under	  utbildningen	  går	  vi	  bland	  annat	  igenom:	  

! Hur	  man	  lär	  sig	  använda	  rätt	  tankesätt	  som	  inslängd	  projektledare	  
! Hur	  man	  skapar	  en	  strategi	  för	  dina	  fyra	  första	  veckorna	  
! Vad	  som	  är	  fördelen	  med	  en	  giraff,	  buffel	  och	  uggla	  i	  ditt	  projekt	  
! Hur	  mål	  och	  krav	  i	  ditt	  projekt	  prioriteras	  enligt	  MoSCoW	  
! Hur	  man	  gör	  sitt	  projekt	  SMART	  
! Varför	  man	  bör	  göra	  en	  high-‐five	  med	  beställaren	  	  
! Hur	  man	  skapar	  ett	  nätverk	  och	  får	  med	  sig	  sin	  projektgrupp	  
! Hur	  en	  WBS	  lär	  dig	  förstå	  ditt	  projekt	  bättre	  
! Hur	  man	  håller	  effektiva	  möten	  	  
! Hur	  man	  håller	  en	  kreativ	  kick-‐off	  

	  
	  
Längd	   	   Två	  heldagar	  alternativt	  fyra	  halvdagar	  
Lokal	   	   Hos	  kund	  eller	  i	  våra	  lokaler	  i	  Torslanda	  
	  


