Danpo Projektlederuddannelse - af Katrine Reschefski, Group operation management support / Project support
I Danpo har vi stort fokus på at udvikle vores medarbejderes
kompetencer. Derfor har vi netop taget hul på vores nye Danpo
Projektlederuddannelse, som vi afvikler i samarbejde med Jesper
Askov M. Petersen, fra konsulentvirksomheden Projectia.
Første hold på 17 deltagere tog i uge 40, hul på første modul af
kurset der blev afviklet i herlige omgivelser på Himmerland Golf
Resort. Her blev der lyttet, lært, taget noter, diskuteret og
udvekslet erfaringer, med en enorm entusiasme fra alle deltagere.

"Jeg er blevet præsenteret for nogle nye værktøjer, som fx 5x5 og styringstrekanten. Det er nogle fede værktøjer og
de er lette at bruge.”

Ulrik Nielsen,
Teknisk chef Aars

"Ofte når man er på kursus, får man blot en gennemgang af teori, men her har vi rigtig meget dialog kombineret med
øvelser, der relaterer til vores hverdag. Det er rigtig godt."

"Jeg er positivt overrasket over den energi mine kolleger har lagt i uddannelsen. Der blev diskuteret flittigt og der har
været stor fokus på emnerne – jeg havde frygtet at flere ville have tankerne tilbage på hverdagsopgaverne.”
"Underviseren var pædagogisk og godt inde i sit stof. Det er super fedt at han kan give praktiske eksempler fra ”den
virkelige verden”
Kenneth Buchwald,
Quality Project Assistant

"Underviseren var kanon. Han kunne finde ud af at snakke med os og bruge vores eget sprog, uden at være
overfladisk. Når han stillede et spørgsmål, så havde alle lappen oppe for at byde ind med en kommentar. Det tyder
jo også på at han har fanget os alle.”
"Vi har fået nogle fine og brugbare værktøjer, men hvis det skal have værdi for virksomheden, er det vigtigt vi går ind
i det alle sammen.”
Henrik S. Christensen,
Projektleder, PTA

”De er vildt engagerede og ekstremt lyttende! De arbejder virkelig med at forstå og omsætte det vi snakker om til
deres dagligdag. Jeg oplever, at det, at de sidder samlet, skaber en spændende dynamik ."
”Jeg har oplevet mødet med Danpo, som meget inviterende, åben og ærlig. Katrine har været rigtig god til at guide
mig gennem virksomhedens kultur, og den måde der arbejdes på. Som udefrakommende konsulent er dette meget
værdifuldt.

Jesper Askov M. Petersen,
Projectia

”Jeg har oplevet rigtig god løbende feedback fra ledelsen, som er åben og ærlig. Fx har jeg i løbet af kursusdagene
fået små sms'er fra en meget nysgerrig leder (Michael). Det har jeg aldrig oplevet før."

”Vi forventer helt klart at vores projektledere får en masse med dem hjem, som vi får nytte af i hverdagen. Vores
projektarbejde styrkes, og alle vi samarbejder med i organisationerne, skal kunne mærke en forskel.

Michael Ø. Nielsen,
Group Technical Manager

”Samarbejdet med Jesper og planlægningen er foregået rigtig godt. Vi havde helt klare mål for hvad uddannelsen
skulle indeholde, og hvad man fremover skal forvente af en projektleder i Danpo. Med hjælp fra Jesper og hans gode
erfaringer, har vi skabt et godt grundlag for forventninger og pensum. ”

"Vi har lagt stor vægt på at Jesper skulle lære Danpo at kende i dybden, med hensyn til den måde vi arbejder på og
de udfordringer, vi fra tid til anden løber ind i, når vi arbejder med projekter. Jesper været rigtig god til at suge
informationerne til sig, og med en kritisk analyse har han skabt en kursuspakke, der uden tvivl vil skabe stor værdi
for vores projektledere og vores virksomhed. ”
Katrine Reschefski,
Project support

”Jeg håber at projektlederne går hjem med en fornyet "værktøjskasse", lysten til at tage de nye redskaber i brug og
mod på at udfordre gamle vaner."

