
 

Inbjudan till  

Kursen Projektmedarbetare 
 
När? 
21 april 2023 
 
Var?  
Sambiblioteket/Härnösands bibliotek 
Universitetsbacken 3, Härnösand 
 
Du är varmt välkommen! 
 

 



 

Kursen Projektmedarbetare 
 
OM KURSEN  
Välkommen till vår utbildning för projektmedarbetare, en endagskurs som ger dig de 
nödvändiga verktygen för att stödja och bidra till framgångsrika projekt inom din 
organisation. Under kursen får du en översikt av projekt och uppdrag, samt en grundlig 
genomgång av Västernorrlands projektmodell, vilket ger dig en god förståelse för 
projektarbete och de steg som krävs för att framgångsrikt genomföra projekt. 

Kursen kommer också att fokusera på projektmedarbetarrollen och hur du kan bäst bidra 
till projekten du är involverad i. 

VÄLKOMMEN  
Dagen riktar sig till dig som vill utveckla dina färdigheter och bidra aktivt till projektarbete 
inom din organisation. 

KURSLEDARE  
Mikael Augustsson, Pro&Pro AB, mikael.augustsson@proandpro.se 

DATUM, TID 

21 april 2023, kl. 09.15-16.30 

 
PLATS Sambiblioteket/Härnösands bibliotek, Universitetsbacken 3, Härnösand. 
 
PARKERINGSPLATSER: Info kring parkeringsplatser, se ”Inför ditt besök”. 
 
ANMÄLAN Du anmäler dig senast 6 april 2023   <Till Anmälan – klicka här!> 
 
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. 100% av kursavgiften debiteras.  
Kursplatsen kan naturligtvis överlåtas till annan medarbetare inom den egna organisationen. 
Max antal deltagare 20 st. 
 
PRIS 1.900 kr + moms/deltagare. Priset inkluderar kursavgift, dokumentation och diplom.  
 
FRÅGOR kring utbildningens upplägg och innehåll, kontakta Mikael Augustsson, 
mikael.augustsson@proandpro.se, 073- 600 43 78. 
 
För övriga frågor, ändring och avanmälan skriv till anmalan@kfvn.se eller kontakta Inger 
Lind, 070-229 86 96. 
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Presentation av utbildningen 
 

Projektmedarbetare, 1 dag 
Kursbeskrivning 
Detta är kursen för dig som vill lära dig mer om projektverksamhet utifrån rollen som 
projektmedarbetare. Kursen kommer att ge dig en översikt av projekt och uppdrag, samt en 
grundlig genomgång av Västernorrlands projektmodell, vilket ger dig en förståelse för 
projektarbete och de steg som krävs för att framgångsrikt genomföra projekt. 

Kursen kommer att fokusera på projektmedarbetarrollen och hur du kan bäst bidra till 
projekten du är involverad i, såväl under planeringen som under genomförandet.  

Målgrupp 
Dagen riktar sig till dig som vill utveckla dina färdigheter och bidra aktivt till projektarbete 
inom din organisation. Utbildningen riktar sig medarbetare i kommunala förvaltningar och 
kommunala bolag i Västernorrland. 
 

Upplägg 
Inspirerande och lärorika föreläsningar, gemensamma diskussioner och problemlösning, 
korta quizzar, och tillämpningsuppgifter. 
 

Utbildningsinnehåll 

• Västernorrlands projekt och uppdragsmodeller: Du får förståelse för projekt och dess 
steg, inklusive projektdirektiv och projektplanering 

• Roller: Du får insikt i projektmedarbetarrollen och din roll i projektteamet 
• Aktivt deltagande: Du får förståelse i hur du kan bidra aktivt i projektplanering och 

projektgenomförande 
• Kommunikation: Du får verktyg och insikter i vikten av kommunikation och 

samarbete i projektarbete 

 
Kursdokumentation 
Föreläsningsmaterial, övningar, checklistor och mallar. 
Diplom erhålls efter fullgjord utbildning. 
 
 
 

Välkommen med din anmälan! 
 


