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Ydelser
Her er de behov og løsninger, jeg har arbejdet med på forskellige niveauer i organisationer.
Projekt niveau
Behov

Løsning

Bedre projektledelse.

Kursus i projektledelse for nystartede,
erfarne og meget erfarne projektledere.

Bedre projektdeltagelse.

Kursus for deltagere i forståelse af arbejdsformen i projekter.

Løsning af en krise i et projekt.

Gennemførelse af en struktureret projektrevison med anbefalinger om det der
skal, bør og kan gøres.

Støtte og udvikling til projektledere.

Gennemførelse af sparring med projektledere i korte og intense møder.

Bestå eksamen ved internationale certificeringer.

Målrettet uddannelsesforløb, prøveeksamen og sparring undervejs mod IPMA og
PMI.

Evaluering og læring af et projektforløb.

Gennemførelse af spørgeskemaanalyse,
facilitering af en dag med projektteamet
og fastholdelse af konklusionerne.

Midlertidig projektchef, projektleder eller
projektkontor.

Overtagelse af den vacante stilling i kortere perioder op til 3 mdr.

Organisatorisk niveau
Behov

Løsning

Troværdig information om eksisterende
projekter.

Etablering af et fungerende projektkontor
og standardiserede processer for rapportering til og fra dette.

Bedre beslutninger i styregrupper.

Træning af ledelsen i styregruppedeltagelse.

Fælles metoder og terminologi i alle projekter.

Indførelse af en faseopdelt projektmodel
med metoder og værktøjer samt kompetenceudvikling.
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Certificering af projektledere.

Assessment og målrettet uddannelse mod
IPMA og PMI.

Bedre kvalitet i beslutninger i projektfaserne.

Indførelse af standardiserede workshops i
afgørende faser i projektet – f.eks. Envisioning, Scope, Planning, Startup, Milestone og Evaluation.

Direktions niveau
Behov

Løsning

Sikkerhed for optimal anvendelse af de til
rådighed værende ressourcer i projekter.

Indførelse af porteføljestyring på direktions- og topledelsesniveau.

Forbedring af organisationens evne til at
understøtte projekter.

Projektorientering af organisationen mht.
struktur, processer, kompetencer, kultur
og værdier.

Måle, dokumentere og sammenligne organisationens evne til at gennemføre effektive og produktive projekter.

Måling af projektmodenheden med standardiserede metoder bl.a. OPM3,
PRINCE2 og ’Modenhed i it-baserede
forretningsprojekter’.

Valg af fremgangsmåde for at øge organi- Måling af projektmodenheden med eftersationens evne til at gennemføre projekter. følgende rådgivning om ’Best practices’
med udgangspunkt i det nuværende modenhedsniveau.
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