Kurser för internationella projektledare

Bakgrund
Att arbeta i internationella projekt är otroligt inspirerande och genererar i nytänkande och fina
resultat om företagets organisationsstrategi genomförs på rätt sätt. Det är dock väl dokumenterat att
internationella projekt kan vara mycket utmanande att leda effektivt, eftersom projektledarna ska
kunna hantera och övervinna både tekniska och mänskliga hinder för att uppnå önskat resultat.
Leading International Projects är ett 2-dagars seminarium för personer i näringslivet som behöver
utveckla sina kunskaper i projektledning på ett effektivt sätt. Under seminariet går vi igenom
huvudpunkterna du måste ha kunskaper om för att ditt internationella teamledarskap ska bli
framgångsrikt. Men framförallt så ger seminariet alla deltagare möjlighet att utveckla praktiska
färdigheter för att kunna hantera utmaningarna i den miljö de befinner sig i för att leverera bättre
resultat.
Vad hinner man på två dagar?
Efter utbildningen kan deltagarna:
• Förstå de huvudsakliga utmaningarna de möter i sin roll som projektledare i dagens
internationella företagsvärld. De lär sig att känna igen symptomen på den ökande nivån av
osäkerhet som följer i ett alltmer globalt företagsklimat.
• Utveckla en större mental smidighet att kunna leda i en internationell miljö.
• Förstå nyckelåtgärderna som behövs för att få ett effektivt internationellt teamwork, samt de
kommunikationsmönster som leder till framgång över kulturgränserna.
• Ha ett bredare utbud av strategier för att kunna påverka huvudaktieägarna i rätt riktning.
• Vara mer förberedd på att känna igen och hantera konflikter, både mellan personer och i
företagssystemet. Utan denna kunskap kan internationella projekt undermineras.
• Förstå god praxis för att arbeta med en organisation som är geografiskt utspridd.
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•

Kunna utveckla högpresterande projekt-team genom en modell som är baserad på tydlig
feedback som är coaching-baserad.

Leveransen
Detta är en inspirerande kurs som innehåller en lång rad experimentella aktiviteter; expertförslag;
videoklipp från olika fallstudier som presenteras genom Developing People Internationally (en
multimedia-resurs för internationella team som utvecklats av York Associates); samt
erfarenhetsutbyte i smågrupper.
Kursinformation
Kurslängd:
Kursdatum:
Kursort:
Gruppstorlek:
Språk:
Program:
Kontakt:

2 dagar.
Datum bokas i överenskommelse mellan ComCult AB och kunden.
Enligt överenskommelse. Antingen i av kunden anordnad lokal eller i
ComCults lokaler i Malmö.
Vi rekommenderar slutna grupper med max 6-8 deltagare.
Engelska.
Skickas på förfrågan.
Maria Johnsson, ComCult AB
Maria.johnsson@comcult.se

Kursledaren
Vi samarbetar med Bob Dignen från York Associates i Storbritannien. Bob har arbetat med
internationell kommunikation i mer än 25 år och har fantastiska referenser från sina kunder.
Han har specialiserat sig på seminarier som stöttar internationella projektledare och team. Bland
hans erfarenheter hittar du även mångårig coachning på företag i Europa, USA, Asien och
Mellanöstern.
Bob ger även föreläsningar på universitetet i Reykjavik i programmet
”Master of Project Management” och han handleder examensavhandlingar
i områden som berör internationellt projektledarskap.
Bob Dignen är författare till boken ”Leading International Projects” (Kogan
Page), boken är skriven som en fallstudie för att ge läsaren en bättre
förståelse för vad som krävs för att kunna leda komplexa internationella
projekt.
Bob Dignen har även skrivit:

Managing Projects (DELTA Publishing), Communicating Across Cultures (CUP), Effective International Business
Communication (Harper Collins), 50 Ways to improve your international presentation skills (Summertown), 50
Ways to improve your intercultural skills (Summertown); Developing People Internationally (multimediamaterial)
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