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Projektøkonomi - få styr på begreber og værktøjer
Bliv klædt på til at håndtere grundlæggende økonomiske aspekter ved projekter, herunder ændringer, budgettering og
cost-benefit analyser. På kurset får du grundlæggende viden om, hvordan du styrer økonomien hele vejen igennem
projektforløbet.

Tag højde for usikkerheden i projekter
At arbejde med projekter er at arbejde med usikkerhed. Derfor er det vigtigt at styre projektets økonomi og tage højde for
usikkerheden og den økonomiske risiko, så resultaterne opnås inden for de opstillede rammer. På kurset lærer du,
hvordan man bedst opstiller de økonomiske rammer for et projekt, og hvordan man håndterer den økonomiske styring før,
under og efter projektforløbet.

Der var en god rød tråd igennem kurset.
Poul Agervig Jakobsen, Rockwool A/S
Deltagerprofil
Kurset henvender sig til projektledere og projektmedarbejdere, der har behov for værktøjer til den økonomiske styring af
projekter. Kurset er for projektledere fra alle brancher.

Udbytte
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Forståelse for de grundlæggende økonomiske aspekter
Håndtering af væsentlige økonomiske forhold, herunder ændringer
Du lærer at udarbejde og kontrollere budgetter
Indsigt i risikovurderinger og cost-benefit analyser
Forståelse for nødvendigheden af økonomisk styring i projekter

Indhold
Økonomien i projekter
Projekters lønsomhed (rentabilitet)
Indkøb, beregninger/kalkulationer, prissætning
Udarbejdelse af projektbudgetter
Budgetkontrol og opfølgning
Risikovurderinger og forebyggelse af økonomiske overraskelser
Cost-benefit ved projekter
Simple investeringsberegninger

Form
Kurset veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien relateres undervejs til praktiske eksempler. Det er et
intensivt kursus, hvor det forventes, at du bidrager aktivt under kurset.
NB! Der vil være praktiske eksempler og opgaver der skal løses i løbet af dagen, medbring derfor venligst egen bærbar
PC.

Underviser
Thomas er seniorrådgiver og har en baggrund som projektleder og Change Management konsulent. Thomas
har erfaring med rådgivning og implementering af projekt- og forandringsledelsesmodeller indenfor både den
private- og den offentlige sektor.
Med 20 års undervisningserfaring og en Master of Education, lægger Thomas stor vægt på at tilrettelægge og
gennemføre undervisningen, således at kursisterne oplever et godt forløb med stort udbytte. Thomas er
akkrediteret trainer i PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, Change Management og SAFe® og er certificeret i MSP®, MoP®,
Prosci ADKAR®, NLP Business, samt Scrum Master og SAFe® Programme Consultant.

Bliv certificeret projektleder
Kurset indgår også som valgfrit kursus på Det fleksible uddannelsesforløb - for projektledere og it-projektledere , som er
en komplet projektlederuddannelse, du kan tage i det tempo, der passer dig - og blive certificeret projektleder.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Gitte Pedersen
+45 72201088
gpe@teknologisk.dk
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