projektledarutbildning

Starta, driva och utvärdera projekt!

A

tt kunna planera, starta, driva, utveckla,
avsluta, utvärdera och implementera projekt blir allt viktigare inom alla branscher. Projektledare behövs inom allt från servicenäring,
turism, handel, industri och tillverkning.

Några olika presentationer
från vårt
öppna kursprogram!

Kursinformation:
Nyfiken på våra utbildningar?

Utbildningen omfattar en heldag och fyra halvdagar under en
månad. Ett kurstillfälle per vecka
med arbetsuppgifter mellan passen.

A

Föreläsningar, workshops med
casebaserat lärande och/eller
arbete med eget projekt under
coachning.

Våra öppna kurser erbjuds över hela Skåne och Danmark. Till dessa kan vem som helst
anmäla sig. Deltagaravgiften betalar man själv eller genom sin arbetsgivare. Alla öppna kurser bygger på minst 4 deltagare, högst 6, från olika branscher. På vissa orter i Skåne och
Danmark finns fasta lokaler, där vi ofta erbjuder utbildningar.

Kursstart varje månad januaSärskilt viktigt är det att få duktiga kvinnliga pro- ri-maj, september-november.

Genom olika samarbeten med studieförbund och utbildningsorganisationer kan man
också ta del av våra kurser. Alla kurser erbjuds även som inspirationsföreläsningar, coachning av enskilda och grupper och som konsultationer inom konflikthantering och arbetsmiljö. Vi samarbetar med flera olika utbildningsorganisatörer.

Oavsett om projektet ska finansieras externt
eller internt behövs en tydlig budget och genomförandeplan, en förankring i organisationen och i referensgrupper, och projektledaren
måste ha tydlig vision, lyhördhet och ledarskap
samtidigt!

jektledare. Vi lägger extra vikt vid att utbilda unga
kvinnor under 30 år, eftersom de är en bristvara på
företagen och deras kompetens och driv behövs för
att komplettera och öka jämställdhet och tillväxt!

Nyfiken?

A

rtes Liberales AB genomför projektledarutbildningar inom alla sektorer; ideell, idéburen, offentlig och privat sektor.

Kursen är
rankad med
en stjärnplacering som topp fem i
Sverige av
studier.se!

rtes Liberales AB grundades 1994, men vi har arbetat med olika utbildningar ända sedan 1987. Vi genomför våra utbildningar inom alla sektorer; ideell, idéburen, offentlig,
finansiell, utlands- och privat sektor, och vi erbjuder både öppna kurser och företagsinterna
utbildningar.

Läs mer på www.artesliberalesab.se

- Humanistiskt ledarskap - Starta eget företag - Kvinnligt företagande - Projektledning - Arbetsmiljö - Mentorskap - Omvärldsanalys - Medarbetarmiljö - Utredningar - Rådgivning I en djungel av företagsutbildningar låt oss bli din guide!

Välkommen med din anmälan eller utbildningsföfrågan:
Anmäl dig direkt till Madeleine Svensson på vår kundservice:
info@artesliberalesab.se
Kursansvarig är Dafvid Hermansson:
styrelseordf@artesliberalesab.se
Tel. 070-512 08 30.

Läs mer om hela vårt kursutbud på:
www.artesliberalesab.se

Ledarskapsutveckling för kvinnor

Medie- och informationsträning
Lär dig hantera media!

I

vår medie- och informationsträning ingår en utbildning i vad information är, hur den kan och bör hanteras
och hur den kan vara både stärkande och destruktiv för
en organisation. När blir information desinformation?
I utbildningen ingår en intensiv workshop med medieträning, där vi hjälper er att bli bättre på att hantera information, till exempel till medarbetare, men även till media
och journalister.

Få fler kvinnliga chefer och ledare
- förbättra era ekonomiska resultat!

S

verige ligger långt efter inom området
kvinnligt ledarskap. Särskilt unga kvinnliga
chefer saknas, och det är både ett problem för
jämställdheten på våra företag, i styrelser och
för den ekonomiska tillväxten.
Det är vetenskapligt och ekonomiskt bevisat
att jämställda företag, där män och kvinnor
kompletterar varandras idéer, är bättre på tillväxt och invention!
Sedan många år tillbaka är vi på Artes Liberales AB ambassadörer för kvinnligt ledarskap. Vi
satsar särskilt på kvinnor under 30 år, eftersom
de ofta har en hög utbildning, nyfikenhet och
driv, vilket behövs på den svenska marknaden.
Vi kan hjälpa er att öka tillväxten genom att
ni satsar på att utbilda och anställa kvinnor som
ledare och chefer i er organisation.

A

rtes Liberales AB genomför utbildningar i
kvinnligt ledarskap inom alla sektorer; ideell, idéburen, offentlig och privat sektor.

Kursinformation:
Utbildningen omfattar en heldag och fyra halvdagar under en
månad. Ett kurstillfälle per vecka
med arbetsuppgifter mellan passen.
Föreläsningar, workshops med
casebaserat lärande och/eller
arbete med eget projekt under
coachning.
Kursstart i januari, april, oktober,
december.

Kursen är
rankad med
en stjärnplacering som topp fem i
Sverige av
studier.se!

Vi arbetar med konkreta exempel på hur man sprider
goda nyheter och hur man ger god information även när
katastrofer inträffar.
Bli bättre på kommunikation, helt enkelt!

Företagskultur & kommunikation
Lär känna din organisations språk!

Kursinformation:
Utbildningen omfattar
tre halvdagar under en
månad. Ett kurstillfälle per vecka med arbetsuppgifter mellan
passen.
Föreläsningar, workshops med casebaserat
lärande och/eller arbete med eget projekt
under coachning.
Kursstart i mars och
september.

P

ratar ni samma språk mellan era olika avdelningar, eller blir det ofta mssförstånd? Står ert företag inför en
internationalisering? Eller vill ni skapa en integrerande
arbetsplats för nysvenskar? Får ni ökande orderingångar från nya marknader? Eller är ni bara nyfikna på vilka
möjligheter och risker som finns i en globaliserad ekonomi?
Sverige har en ökande andel nysvenskar med stor kompetens, och där deras erfarenheter av andra kulturer kan
bli en enorm resurs. Men hur integrerar man deras erfarenheter?

Genom coachning, utbildning och workshops ger vi er
verktyg för bättre kommunikation och lönsamhet!

Kursstart i februari
och november.

H

ar ert företag stagnerat? Har ni testat olika lösningar
att komma vidare? Har ni bara fortsatt att utvecklas
under en period och anställt nya medarbetare, men nu
tappat riktning, fart, kärnvärden eller mål? Har ert företag växtvärk – eller vill ni få det?
En kurs i omvärldsanalys kan hjälpa till att avdramatisera både den interna och externa verkligheten och att
återfå fokus på kärnvärden, mål och struktur.
Kanske är det helt enkelt så, att ert företag vuxit ur sin
ursprungliga idé eller kostym och behöver en nytändning, eller rent av en ny färdriktning? Oavsett – vi hjälper
er att hitta rätt!

Arkiv och utredningar

Kursinformation:
Utbildningen omfattar en heldag och fyra
halvdagar under en
månad. Ett kurstillfälle per vecka med arbetsuppgifter mellan
passen.
Föreläsningar, workshops med casebaserat
lärande och/eller arbete med eget projekt
under coachning.
Kursstart i februari
och november.

Utbildningen omfattar fyra halvdagar under två månader. Ett
kurstillfälle varannan
vecka med arbetsuppgifter mellan passen.
Föreläsningar, workshops med casebaserat
lärande och/eller arbete med eget projekt
under coachning.

Omvärldsanalys i en global värld
Hitta tillbaka till kärnvärden och färdriktning!

Kursinformation:

Arkivet är er organisations själ!

E

tt välordnat arkiv är en central resurs i kärnverksamheten, både kring ekonomiska rapporter och nyckeltal och i informationsflöde, internt och externt!
En kurs i arkivkunskap kan hjälpa er att organisera protokoll, verifikationer och korrespondens, så att det blir
överskådligt och kan användas i den dagliga verksamheten på det sätt det ska. Kanske står ni inför ett jubileum
eller företagsförvärv och vill ha ordning på era papper?
Vi på Artes Liberales AB har utbildning i Allmänna
Arkivschemat och hjälper myndigheter, företag och föreningar med arkivupprättande och forskning enligt Arkivlagen.

Kursinformation:
Utbildningen omfattar en heldag och fyra
halvdagar under en
månad. Ett kurstillfälle per vecka med arbetsuppgifter mellan
passen.
Föreläsningar, workshops med casebaserat
lärande och/eller arbete med eget projekt
under coachning.
Kursstart i mars och
december.

