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En hjælp til projektledere til at kunne navigere i komplekse sammenhænge, hvor standardiserede processer
oftest langt fra er løsningen. Bogen bidrager med teori, tanke- og handleværktøjer som gør projektleder i stand
til at forholde sig reflekteret til de værktøjer som projektleder har adgang til samt med at klæde projektleder på
til at kunne facilitere de nødvendige processer i og omkring projektet. Det er ikke de enkelte værktøjer og
tilgange som er afgørende for om en projektleder lykkes. Det er i højere grad den måde man som projektleder
og projektorganisation ser på disse værktøjer og bringer dem i spil, der er afgørende. Formålet med denne bog
er at skærpe projektlederens opmærksomhed på og refleksion over de værktøjer der nu engang er til rådighed.
Og skaber refleksion over, hvordan man kan tænke og arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for
projektledelse. Bogen er skrevet til projektlederuddannelser og er desuden anvendelig for projektledere som
ønsker teoretisk og praksisnært input om projektledelse og projektlederrollen i et systemisk perspektiv.
Vi har noget for alle. Tilmeld dig it-forums nyhedsbrev og bliv opdateret på nye arrangementer og tiltag i
it-forum og hvad der ellers sker i branchen. Jeg er certificeret coach, forfatter, har en baggrund som
psykoterapeut og dertil en systemisk konsulentuddannelse.
Kort ventetid. Har du brug for at blive bedre til det relationelle arbejde mellem mennesker. Dialog,
kærlighed, sexliv, samliv og udvikling. Vi har noget for alle. Funktionen forudsætter overblik, almene

akademiske kompetencer og evner for systematik, -analyse, struktur og optimering. Hun har arbejdet med
leder-, team- og organisationsudvikling i mindre og mellemstore virksomheder. Tilmeld dig it-forums
nyhedsbrev og bliv opdateret på nye arrangementer og tiltag i it-forum og hvad der ellers sker i branchen. en
3-årig efteruddannelse i narrativ/systemisk tænkning og metode. Stor Dansk guide og søgetjeneste til kurser
og efteruddannelse i Danmark. Find aktuelle kurser og informationer om kursusudbydere nemt og bekvemt.
Har du lyst til at få boostet dine evner i proces- og projektledelse. Bliv en bedre leder på blot én dag. Book
din plads her. Funktionen forudsætter overblik, almene akademiske kompetencer og evner for systematik,
-analyse, struktur og optimering. en 3-årig efteruddannelse i narrativ/systemisk tænkning og metode.
pæd. Hos TACK finder du landets største udvalg af lederkurser. En hjælp til projektledere til at kunne
navigere i komplekse sammenhænge, hvor standardiserede processer oftest langt Hos Attractor, som er en del
af Mannaz, har vi et bredt udbud af anerkendte forløb inden for det systemiske felt. God og effektiv parterapi.
Vi har noget for alle.

