KOMPETENCECENTRET PÅ EUC NORD

Maritim
projektlederuddannelse

For dig, der arbejder med projekter
i den maritime branche

GØR DET ORDENTLIGT, TA’ EN UDDANNELSE
EUCNORD.DK

Skræddersyet uddannelse for projekt
ledere, værkfører, formænd, mestre m.v.
som arbejder med projekter i den mari
time branche
MARITIM PROJEKTLEDERUDDANNELSE - MPL
Danmarks første maritime projektlederuddannelse har
succes i Frederikshavn. Indholdet er defineret af de virksomheder, som har behov for at give deres projektledere et
kompetenceløft, og EUC Nord, Kompetencecentret, leverer
en skræddersyet løsning i samarbejde med Maskinmesterskolen Martec.

MPL er en struktureret uddannelse, der tager højde for
de konkrete behov, du oplever i hverdagen. Uddannelsen
giver god mulighed for fælles projektsprog, erfaringsudveksling og opsamling af viden. Undervisningen vil blive
varetaget af fagpersoner med tilknytning til den maritime
branche fra Martec og EUC Nord.

Uddannelsen giver dig:
• værktøjer til projektledelse målrettet de udfordringer,
der er i den maritime branche
• personlig udvikling i forhold til ledelses- og
samarbejdsevner
• et stærkere netværk og relationer i den maritime
branche

Maritim projektleder (MPL)
VARIGHED
7 dage

TITEL
Maritim Projektledelse
– MPL

Jørgen H. Jensens Vej 3
9800 Hjørring

Maritim projektleder (MPL)
Modul 1

Ledelse af projekter samt introduktion til uddannelsen
Overblik over projektfaser, projektlederens position og udfordringer samt netværk mellem deltagerne

Modul 2

Personlig ledelsesværktøjer og projektværktøjer

Modul 3

Ledelse og kommunikation
Intern/ekstern kommunikation, aftalejura, personale- og konflikthåndtering

Modul 4

Afsluttende modul
Opsamling på de forrige moduler med henblik på at forankre det indlærte og sætte det i perspektiv

Kursusforløb - Maritim projektleder (MPL) – i alt 7 dage
Kursus-nr.

Kursustitel

Varighed

40594

Projektledelse

3 dage

45366

Kommunikation i teams

3 dage

45363

Kunde-/leverandørforhold

1 dag

Antal kursusdage, i alt

7 dage

DiSC-PROFIL
Vi anbefaler, at deltageren får udarbejdet en Everything DiSC lederprofil til kr. 1.425,- excl moms. Der
kan aftales individuel tilmelding.

Praktiske
informationer
Økonomi

Partnere i MPL

Uddannelsen gennemføres under AMU-lovgivningen.
Virksomheder kan søge VEU-godtgørelse for medarbejdere i AMU-målgruppen. Tillæg for særlig tilrettelæggelse til
den maritime branche og to-lærerordning: kr. 980,-

Uddannelsen til maritim projektleder, er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne EUC
Nord og Martec samt MARCOD og branchenetværket MNF (Maritime Network Frederikshavn),
som repræsenterer de maritime virksomheder i
Frederikshavn.

Forplejning og internat er ikke inklusiv i prisen.

Tilmelding
www.efteruddannelse.dk - søg kursets kvik-nr.
Helle Dejligbjerg
Tlf. 7224 6351
Mail: hd@eucnord.dk
Yderligere information
Ellen Thomsen
Tlf. 7224 6863
Mail: emt@eucnord.dk
Susanne Færch
Tlf. 7224 6645
Mail: sjf@eucnord.dk

FACEBOOK.COM/KOMPETENCER

EUC Nord
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