ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Warsztaty dla wszystkich, którzy chcą:

▪

skutecznie realizować cele organizacji,

▪

dostarczać produkty zgodnie z budżetem i terminami,

▪

aktywnie zarządzać zmianami i przekuwać je na korzyści,

▪

kontrolować ryzyka i wiedzieć jak na nie reagować,

czyli zdobyć umiejętności zarządzania projektami oraz poznać
najlepsze praktyki i techniki.

Blaski i cienie Zarządzania Projektami
2-dniowe autorskie warsztaty
Po warsztatach będziecie potrafili:

▪

zarządzać prostym projektem,

▪

sprawnie dostosowywać do projektu różne podejścia i techniki,

▪

trafnie identyfikować i kontrolować ryzyka,

▪

umiejętnie reagować na zmiany.

✓ Dużo praktyki + podstawy teoretyczne
✓ Angażujące ćwiczenia i symulacje
✓ 2 doświadczonych trenerów na szkoleniu

✓ Mnóstwo pomysłów i inspiracji

My – trenerzy wyGRAmy:

▪

Zrealizowaliśmy wiele projektów w różnych obszarach

▪

Znamy i wykorzystujemy różne podejścia
do zarządzania projektami

▪

Naszą wiedzę i umiejętności potwierdzają certyfikaty:
PMP, P3O Professional, Prince2

Marysia
tel. 501 255 099
mail: marysia.lachowicz@wygramy.co

Artur
tel. 513 311 139
mail: artur@wygramy.co

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
ZAKRES WARSZTATU
Zarządzanie od podstaw

Start projektu – co jest
potrzebne?

Idealny Kierownik
Projektu

Tradycyjne modele zarządzania

Co mamy do zrobienia?

Projekty vs. Procesy

Za ile i na kiedy?

Czy taki istnieje?

Najważniejsze
standardy/metodyki

Obyczaje negocjacyjne

Jaki powinien być?

Kto zrealizuje projekt?

Zespół Projektowy

Potęga planowania (i jego ciemne strony)
Magiczny trójkąt – budżet, zakres, czas i… jakość

Co się dzieje z zespołem podczas
projektu?

„No risk no fun” czyli zarządzanie ryzykami

Czego potrzebuje zespół
w różnych fazach rozwoju?

Jak sobie radzić z ciągłymi zmianami?

„90% pracy kierownika to komunikacja”
Najważniejsi są ludzie – zarządzanie zespołem

Projekty na żywo

Sukces w projekcie

Jak zmierzyć postęp?
Zmiany, ryzyka, problemy, …

Jakie są miary sukcesu dla
projektów?

Przydatne narzędzia

Jak w praktyce to wygląda?

Zakończenie projektu
Odbiór prac czyli chwila
prawdy
Lessons learned – jakie
mamy wnioski?

Dzięki warsztatom zyskacie:
Wiedzę wystarczającą do samodzielnego kierowania

projektem
Kontrolę nad budżetem i harmonogramem
Techniki skutecznego zarządzania ryzykami i problemami
Umiejętność dobrego wykorzystania zmian w projekcie

Konkretne
narzędzia
i techniki

ul. Kołobrzeska 32A
80-394 Gdańsk

Praktyczne
doświadczenia
i wnioski

www.wygramy.co
info@wygramy.co

Własny plan
działań
wdrożeniowych

3 miesięczne
wsparcie

ul. Fabryczna 1A
85-741 Bydgoszcz

