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Projektledning

Projekt är idag en vanligt förekommande arbetsform. Inom givna ramar så har ett projekt sin
utgångspunkt i tid, resurser och målsättning. Dessa tre faktorer ska således leda till
effektivitet och kontroll under den tid projektet pågår. Kursen ger dig ett brett perspektiv
över projektmodellen och projektmetodiken samt hur du kan tillämpa dem i praktiken. Du
får alla verktyg som en projektledare behöver för att planera, styra och kontrollera ett
projekt och dess resurser. Du utvecklas i din ledarroll och får perspektiv över olika ledartyper
och situationer.
Syfte

Syftet med kursen är att utveckla kursdeltagarnas
grundläggande förståelse för ”projekt” som företeelser samt hur
projekt avgränsas och styrs för att kursdeltagarna ska öka sin
förmåga att genomföra komplexa marknadsföringsprojekt.
Givetvis med särskilt fokus på sports marketing-projekt.
Innehåll

Kursen behandlar projekt- och processbegreppet, ledarskap
över sig själv och andra, samt planering, dokumentation och
uppföljning.
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Projekt – Ett sätt att arbeta
Projektformer
Projektorganisationen och roller
Projektledarens funktion
Framgångsfaktorer och fallgropar
Sammanställning av projektgruppen
Planeringsfasen/projektrapport
Projektstyrning och projektprocess
Kvalitets, tids, resurs och kostnadsstyrning
Dokumentation och utvärdering
Gruppdynamik och VI-anda
Roller och personligheter
Effektivitet

Omfattning och genomförande

Kursen kan genomföras som såväl enstaka föreläsningar som i ett
helt kursblock. Föreläsning varvas med diskussioner och case.
Om Caddie Sport&Business AB

Caddie erbjuder tjänster och kunskap inom marknadsföring och
affärsutveckling. Caddie driver sedan 2006 en yrkeshögskoleutbildning inom sportmarknadsföring och är väl anlitade
föreläsare vid universitet och yrkeshögskolor.
Kontaktuppgifter

Martin Andersson
Telefon: 0703-64 03 22
Mail: martin.andersson@caddie.se
Frans Fransson
Telefon: 0709-1 4 41 87
Mail: frans.fransson@caddie.se
Kontakta oss för offert eller om ni vill diskutera vilka insatser vi
skulle kunna göra för er utbildning eller företag. Besök oss gärna
på www.caddie.se för att ta del av våra kompetensområden.
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